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Jacinto Vidigal da Silva,
Universidade de Évora

Oradores:


Paulo Quaresma (NOVA LINCS/UÉ)



João Pereira (CEFAGE-UÉ)



Armindo Carvalho (COTEC)



Carlos Sezões (Stanton Chase)

Enquadramento do seminário:
Âmbito

A economia e as empresas estão a sofrer profundas mutações
induzidas pela aplicação crescente das tecnologias digitais.
Estas transformações tecnológicas e digitais implicam algumas,
se
não
mesmo,
profundas
alterações
nas
organizações/empresas, em diferentes aspetos internos e na

forma como interatuam com os seus parceiros de negócios e
como o mercado, clientes e consumidores.
Uma das maiores preocupações reside nos efeitos da
generalização da aplicação da Inteligência Artificial e da
Automação no emprego.
Conteúdo

Transformação digital
Inteligência artificial
Automação
Economia digital
Indústria e Serviços 4.0
Gestão da cadeia de valor
Criação de emprego
Gestão de talentos

Finalidade

Debater a temática de uma perspetiva ampla e com distintos
olhares sobre a problemática.
Conhecer o estado da arte da investigação em IA e da sua
utilização nas empresas.
Conhecer o estado da arte da investigação em emprego e gestão
de carreiras.
Perspetivas as alterações da utilização crescente da IA na
competitividade das empresas, no emprego e na gestão de
carreiras.

PROGRAMA
Jacinto Vidigal da Silva

14.30

Abertura e apresentação do projeto

14.35

Diagnóstico da transição digital na indústria Armindo Carvalho
portuguesa

14.45

A IA e a transformação digital

14.55

Tendências atuais no mercado de emprego na João Pereira
Europa
Tendências atuais do mercado de emprego em Carlos Sezões
Portugal

15.05

Paulo Quaresma
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Perspetivas sobre o impacto das tecnologias Debate com todos
digitais e da IA no emprego
16.00
Encerramento
Email de contacto para pedido de informações: conecta_pme@uevora.pt
15.15

(*) Atividade integrada no projeto A transformação digital como estratégia de mudança
das PME’s para a economia digital na região da Euroace –Conecta PME´s 4.0
“La transformación digital como estrategia de gestión del cambio hacia la pyme
conectada en la región Euroace (proyecto 0743_CONECTA_PYME_4_0_E)”

Entidades parceiras:







Dirección General de Empresa y Competitividad da Junta da Extremadura (promotor)
Centro de Inovação Empresarial da Beira Interior (CIEBI), Covilhã e
Instituto Pedro Nunes (IPN), Coimbra;
Extremadura Avante, Mérida
Fundação Computação e Tecnologias Avançadas de Estremadura (COMPUTAEX),
Cáceres.
Servicio Extremeño de Empleo (SEXPE), Mérida
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