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• Porque escolhemos o tema da Transformação 
Digital para a Conferência Q-Day 2017?

Start with WHY



• Todas as organizações se estão a transformar 
em empresas digitais, em empresas de 
software, embora muitas possam ainda não 
ter consciência disso, ou não aproveitem todo 
o potencial dessa transformação

• A esta metamorfose e a todas as suas 
implicações chamamos Transformação Digital

O que entendemos por Transformação Digital



• Eventos

• Livros

• Posts

Não para sermos originais



Banalidades e Meias Verdades



Ou mesmo mentiras 



• Afeta-nos, mas não sabemos muito bem como

• Não é algo que possamos alterar ou controlar

• Tem pouco a ver connosco, não trabalhamos 
na Airbnb, na Google ou na Netflix

• É inevitável

• Só nos podemos “preparar” para o embate

No futuro vai ser assim...



• À semelhança das anteriores oito edições, o 
Q-Day 2017 é um evento de inovação, 
criatividade, empreendedorismo e tecnologia

• Como podemos ser atores relevantes, e não 
meros sujeitos passivos, desta revolução 
tecnológica?

É possível outra visão?



Q-Day 2017



• Como reformular as organizações como 
organizações de software?

• Como redefinir estratégias, construir 
vantagens competitivas e liderar, através da 
fusão do software e do negócio?

• Como deixar de pensar em software como 
algo que se compra?

Painel 1



• Como mobilizar o elemento humano na 
transformação digital? 

• Como gerir a mudança?

• Que competências para a transformação digital?

• Os decisores com futuro: de digital sceptics
a digital transformers

Painel 2



• O que é a transformação digital à escala 
global?

• Como pode apoiar os objetivos de 
desenvolvimento mundial?

• Que estratégia para o software têm de 
preparar as nossas empresas para assumirem 
um papel de liderança à escala global?

Painel 3



• Que novo papel para os informáticos e para as 
tecnologias de informação quando o negócio 
se confunde com o software e o software se 
confunde com o negócio?

Painel 4



Workshops



Workshops



Prémios de Co-Inovação



Prémios de Co-Inovação



A última edição da QuidNews



Muito Obrigado 
por partilharem 

este dia connosco


