
Segundo a Gartner, “The working experience is a critical consideration for a successful digital workplace 
that boosts employee agility and engagement within a consumerized work environment” .
 
O Experience Day Event da Claranet visa a troca de ideias e promoção de uma comunidade -  com 
todos oradores e convidados - sobre o tema Workplace e que perspectivas para o futuro.
Vai decorrer no espaço de Co-Work,- diferente do que estamos habituados, mas com esse mesmo 
objectivo – tirar-nos da caixa!
 
Para além das temáticas em baixo anunciadas pelos nossos Speakers vamos ter no final do evento um 
Open-Talk com as seguintes abordagens:
 

Durante o evento vamos aplicar a metodologia de Design Thinking para feedback de mind-mapping sobre 
os temas abordados.

Para que a experiência fique completa, posteriormente será agendada uma sessão de um dia nas 
empresas dos convidados para medir as prioridades e maturidade do Workplace, com a entrega 
de um Relatório Executivo.

Filipe Gomes
HPE
Quais as soluções para
escritórios virtuais?

Miguel Souto
HP
Quais as soluções para
escritórios virtuais?

João Ribeiro da Costa
Head of Digital Transformation
- Univ. Católica
As têndencias das organizações.
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Coworklisboa 

9h - 17h
Experience

+
Assessement

Viva e Concretize um dia no Workplace do Futuro

Speakers

Luís João
Microsoft
Como consigo digitalizar a
produtividade?

Luís Antunes
PHC Software
O impacto de um Workplace
Moderno.

Francisco Mendes

O impacto de um Workplace
Moderno.

Abylos - Trends and Consulting

Fernando Resina da Silva
Vieira de Almeida
& Associados
Assumo algum risco
na mudança?

Rosa Silva
Abylos - Trends and Consulting
Como crio uma cultura
de mudança?

Carmen Almeida
Design Thinking Facilitator
Competência critica para
a Produtividade.

Experiências Imersivas – Exemplos práticos, dúvidas, demo para implementação de Realidade Aumentada 
com uso de Hololens;
Orador: Luis Martins, Head of Marketing |  IT People
 
Serviços Inteligentes – Exemplos práticos, dúvidas, demo para implementação de Virtual Assistants (Bots);
Orador: Fernando Matos, CEO e Presidente da Data Science Portuguese Association | Closer


