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O QSP Summit completa nesta edição 10 anos. 
Ao longo deste tempo recebeu oradores visionários 
como Kevin Keller, David Aaker, Bob Phibbs, Natalie Berg, 
Leonard Berry, Luis Filipe Reis, Hermawan Kartajaya, Gian 
Fulgoni, Steven Sonsino, Lluis Martinez-Ribes, Andrew 
Stephen, Neil Bearden, Michio Kaku, Daniel Serrão, Jean-
-Noël Kapferer, Nirmalya Kumar, Ori Brafman, Ziv Carmon, 
David Lewis, Annet Aris, Miklos Sarvary, Nader Tavassoli 
entre muitos outros líderes de exceção e algumas das 
maiores e mais inovadoras marcas mundiais.
Ano após ano, o QSP Summit tem revelado e antecipado 
oportunidades, tendências e desafi os de mercado, mos-
trando-se como um espaço de refl exão único, que o público 
tem reconhecido e posicionado como uma das mais presti-
giadas conferências da Europa.

Nesta edição sob o tema “The New Global Age” iremos re-
fl etir com alguns dos mais reputados especialistas mun-
diais sobre a Nova Era da Globalização e respetivos desa-
fi os, bem como estratégias para os ultrapassar, contando 
com oradores vibrantes e com uma nova visão de mercado. 
Trazemos também nesta edição o Business Trends Forum, 
com intervenção dos mais importantes empresários portu-
gueses e a partilha da sua visão sobre as tendências dos 
negócios e da gestão. Contamos ainda com 8 worklabs 
temáticos que completam um dia intenso de partilha de 
conhecimento, networking, debate e experimentação de 
novas soluções e produtos na área de exposição.
Faça parte deste Summit e do milhar de pessoas que com a 
QSP - Consultoria de Marketing estão anualmente na van-
guarda destas temáticas.
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key points

• A concorrência no Século XXI está dependente da forma como se irá alavancar a multiplicidade, o espaço cibernético e o alcance global
• A chave para criar novos negócios é aprender com os adolescentes, cujos cromossomas incluem já o funcionamento do smartphone (“para quem o smartphone   

 é o terceiro braço”)
• A gestão das potencialidades inexploradas do espaço cibernético permite a criação de novos negócios por pessoas sem capital e sem ativos

• Há três alavancas que podem ser utilizadas em caso de não ter sido “abençoado” com recursos: crowdsourcing, crowdfunding e cloud computing
• Num mundo sem fronteiras, conhecer os consumidores e concorrentes em mercados-chave na Europa, EUA, Japão, China e Índia é a chave da sobrevivência

QSP SUMMIT 2016 - X INTERNATIONAL CONFERENCE

KEYNOTE
SPEAKERS

Kenichi Ohmae

Giles Morrison

Chancellor, Business Breakthrough University
President and CEO, Business Breakthrough, Inc.

Global Creative Excellence Director, Unilever

Mundialmente conhecido como “Mr. Strategy” (“Sr. Es-
tratégia”), Kenichi Ohmae é regularmente requisitado 
como orador e como consultor para a área da gestão. 
Segundo a publicação londrina The Financial Times, 
Ohmae é o Único Guru de Gestão do Japão. Em 1994, 
a publicação The Economist elegeu-o como um dos 5 
gurus em gestão de todo o mundo. Enquanto autor, 
conta já com mais de 180 livros publicados, muitos 
dos quais dedicados à análise empresarial e sociopo-
lítica.  Frequentou a Business School da Universidade 
de Waseda, o Tokyo Tech - Instituto de Tecnologia 
de Tóquio (MS), e o MIT - Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts, onde se doutorou em Engenharia 
Nuclear. Durante 23 anos foi sócio da McKinsey & 
Company, Inc., uma empresa internacional de consul-
toria de gestão, onde foi presidente da fi lial japonesa, 
assim como presidente para toda a região Ásia-Pacífi -
co. Foi também o fundador da Business Breakthrough 
(canal interativo, disponível 24 horas, sobre negócios 
e gestão), onde é presentemente presidente e CEO.

É Reitor da Universidade BBT, que inaugurou em abril 
de 2010, e da BBT Graduate School of Business, inau-
gurada em 2005 através da plataforma digital de en-
sino online denominada Air Campus. 
Entre os vários livros publicados encontram-se êxitos 
como “The Next Global Stage” (“A Nova Etapa Global”, 
publicado pela Wharton School Publishing), “The 
Invisible Continent” (“O Continente Invisível”, publi-
cado pela Nicholas Brealey), “The Borderless World”
(“O Mundo Sem Fronteiras”, publicado pela HarperBu-
siness), “The Mind of the Strategist” (“A Mente de um 
Estratega”, uma publicação da McGraw-Hill).

A NOVA ERA GLOBAL
O que mudou no Século XXI, relativamente ao Século 
XX, fundamentalmente infl uencia o destino de uma 
nação, de uma empresa e de um indivíduo. Atuamos 
agora numa economia interligada e sem fronteiras e, 
simultaneamente, no espaço cibernético.
Se de um lado, o cenário geopolítico e religioso tem 

vindo a causar entraves e a tornar o desenvolvimento 
económico instável, do outro têm vindo a surgir indi-
víduos inteligentes e empresas expeditas com novas 
ideias para a prosperidade. As empresas mais antigas 
e os indivíduos mais conservadores apresentam uma 
atitude defensiva; no entanto, não necessitam de 
estar tão apreensivos. Ao longo dos anos, já formou 
cerca de 5500 estudantes sobre empreendedorismo 
e startups. Entre estes, foram criadas 800 empresas, 
muitas delas estão agora cotadas na Bolsa de Valo-
res de Tóquio. Este processo não é difícil, desde que 
se compreenda a envolvência do século XXI. As pala-
vras-chave são “O2O” (“Online to Offl ine” ou “Offl ine 
to Online”), omnipresença, multiplicidade, arbitra-
gem e alavancagem de capacidades inexploradas. 
Irá explicar em termos simples como competir numa 
nova era global, seja na Europa, nos EUA, Japão, China 
e/ou Índia.

Enquanto diretor do departamento de Excelência Criativa Global para a Unilever, Giles Morrison é responsável por elevar a qualidade da estratégia de publicidade e de 
conteúdo, bem como pelos resultados das marcas globais da Unilever. Paralelamente, ele lidera iniciativas de transformação de conteúdo da Unilever. 
Anteriormente, ele foi diretor de marca da Sony Europa.

key points

Marcas com um Propósito
• O desafi o de comunicar global vs local

• Como atrair a atenção dos consumidores em diferentes culturas?
• Sustentabilidade e compromisso social das marcas

• O papel das agências e parceiros das marcas
• As métricas
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• Mentalidade vencedora
• Produtos acessíveis e processos de inovação

• Rápida execução
• Focalizar para otimizar recursos limitados

• Começar pela defi nição do público-alvo

• A tecnologia está a mudar o comportamento, mas não a necessidade
• Não há melhor momento do que agora para inventar novas formas de envolver as pessoas

• Storytelling está no centro da indústria criativa, mas é mais sobre como formular histórias e menos sobre como contá-las  
• Não estamos a competir contra a publicidade, estamos a competir contra a cultura popular

• Se obedecer a todas as regras, vai perder toda a diversão

KEYNOTE
SPEAKERS

Amitava Chattopadhyay

David Shing 

Chaired Professor of Corporate Innovation, GlaxoSmithKline
Professor of Marketing, INSEAD

Digital Prophet, AOL

David Shing é o ”profeta do mundo digital” da AOL. 
Ocupa uma grande parte do seu tempo a observar o 
futuro a tomar forma em toda a vasta paisagem on-
line. No tempo restante, dedica-se a falar com outras 
pessoas sobre o rumo dos acontecimentos e como 
retirar o maior proveito disso. Shing dedicou a maior 
parte da sua vida adulta ao mundo digital, trabalhan-
do quer com grandes como pequenas empresas cria-
tivas. Foi diretor de media e marketing na AOL Europa 
antes de ocupar o seu cargo atual.

CULTURA, CÓDIGO + CRIATIVIDADE
A tecnologia disruptiva e programática tem domina-
do os temas da publicidade dos dias de hoje. E onde é 
que a criatividade se encaixa no meio de tudo isto? Em 
todo o lado! Tal como advoga David Shing. Junte-se 
ao profeta do mundo digital da AOL e participe na discus-
são sobre a rutura da tecnologia e como isto nos conduz 
da era da informação para a era da conversação.

O Professor Amitava Chattopadhyay é especialista 
em branding e inovação. Ao longo das últimas 3 déca-
das publicou mais de 60 artigos, na sua maioria em re-
conhecidas publicações internacionais como Journal 
of Marketing Research, Journal of Consumer Rese-
arch, Journal of Marketing, Journal of Consumer 
Psychology, Marketing Science, Management Scien-
ce, International Journal of Research in Marketing, 
e Long Range Planning. Chattopadhyay integra ainda 
o Conselho de Revisão Editorial do Journal of Consu-
mer Research, Journal of Consumer Psychology, e 
Long Range Planning. 
Chattopadhyay foi vencedor do Prémio Robert Fer-
berd, prémio que lhe foi atribuído pelo reconhecimen-
to da sua atividade de investigação. O seu mais re-
cente livro publicado, intitulado “The New Emerging 
Market Multinationals: Four Strategies for Disrupting 
Markets and Building Brands” (“As Multinacionais dos 
Novos Mercados Emergentes: Quatro Estratégias 
para Romper os Mercados e Construir Marcas”), foi 

reconhecido como “Melhor Livro de Negócios 2012” 
pela Strategy+Business. Amitava é ainda membro do 
Asian Consumer Insights, tendo também integrado a 
Association for Consumer Research, enquanto mem-
bro do Conselho de Administração. 
Para além de lecionar em cursos superiores, Chattopa-
dhyay foi também professor em diversos programas exe-
cutivos na Ásia, América, Europa, Austrália e África. Está 
presente no Conselho Consultivo de várias organizações 
públicas e é consultor de várias multinacionais.
Chattopadhyay é doutorado pela Universidade da Fló-
rida, possui uma pós-graduação em Gestão pelo Insti-
tuto Indiano de Gestão de Ahmedabad, e licenciatura 
pela Universidade de Jadavpur, na Índia.

AS MULTINACIONAIS DOS NOVOS 
MERCADOS EMERGENTES
Na passada década, uma nova geração de marcas e 
empresas disruptivas irromperam no cenário mundial 
através dos “mercados emergentes” – com nomes 

como Arcelik (Turquia), Dolmah (Sri Lanka), Lenovo 
(China), Mahindra & Mahindra (Índia), Modelo (México), 
Natura (Brasil), Tata Motors and Tata Global Beverages 
(Índia), TCS (China), and Savola (Arábia Saudita) – e, 
em pouco tempo, estabeleceram-se como fortes con-
correntes. Muito tem sido escrito sobre a sua evolu-
ção, mas é ainda impercetível como pequenas empre-
sas, com escassos recursos, são capazes de construir 
um negócio global sustentável e rentável, lutando e 
vencendo contra os grandes líderes de mercado.
Nesta apresentação irão ser identifi cados os fato-
res que sublinham o sucesso destas empresas em 
mercados emergentes, e as estratégias alternativas 
através das quais obtiveram sucesso. Será também 
debatido o que as multinacionais estabelecidas nos EUA, 
Europa Ocidental e Japão poderão aprender com estas 
empresas, de forma a competir efi cazmente entre si.

THE NEW GLOBAL AGE
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• O consumidor de hoje expressa-se no mundo online; as marcas devem criar uma experiência positiva
• Dominar o marketing digital não é sufi ciente; Marketers de topo dominam o marketing de convergência e adequam o método à mensagem

• A voz do cliente pode infl uenciar o seu ROI até 43%
• Obtenção de feedback muito subtil nas respostas ao marketing (ex. subscrição de newsletters ou mailing lists, partilhas no Facebook) permite identifi car alguns 

infl uenciadores até então ignorados e aumentar as vendas

QSP SUMMIT 2016 - X INTERNATIONAL CONFERENCE
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SPEAKERS

Jeanniey Mullen

Scott Moore

Chairwoman, Internet Marketing Association 
Women Leaders Group

Founder & President, M32 Partners

Scoot Moore é atualmente presidente e fundador da 
M32 Partners, uma empresa de consultoria estratégica, 
especializada em mobile, conetividade, e-commerce e 
marketing. Anteriormente, liderou o departamento de 
marketing da Best Buy onde, enquanto vice-presiden-
te, foi responsável pela recolha e análise de insights 
dos clientes, pela definição de estratégias de marke-
ting, de publicidade e de comunicação, pelo marke-
ting digital e pela definição de estratégias de investi-
mento em meios pagos, meios próprios e meios não 
pagos/orgânicos para o mercado dos EUA.
Previamente, Scott Moore foi vice-presidente de 
marketing, estratégia e análise do consumidor pelo 
Connectivity Business Group. Nesse cargo, chefiou 
o departamento de marketing para o segmento dos 
computadores, tablets e telemóveis e foi responsá-
vel pela gestão de P&L (Profit&Loss) do segmento de 

Acessórios de Rede da Best Buy. Numa fase anterior, 
desempenhou também a função de CMO para a Best 
Buy Mobile – uma joint venture com a britânica Car-
phone Warehouse – e assumiu funções de liderança 
para a Best Buy Advertising, a  Hunt Adkins, e a  Fallon 
Worldwide. Começou a sua carreira como membro do 
projeto “Teach For America”, ao lecionar em escolas 
públicas e junto da população carenciada de Houston. 
Seguiu-se o cargo de diretor regional da “Teach For 
America” em Nova Jérsia e foi ainda membro fundador 
do KIPP Stand Academy. É formado pela Universidade 
de Wesleyan. Vive em St. Paul, Minnesota (EUA), com 
a sua mulher e 2 filhos.

A ERA DO COMPROMISSO
Numa altura em que as marcas lutam pelo poder e 
pelo potencial do marketing digital, uma nova fase 

está a surgir: a Era do Compromisso. Enquanto as 
métricas tradicionais como a notoriedade da marca e 
o ROI (Retorno de Investimento) em marketing conti-
nuam relevantes, estamos a assistir ao surgimento de 
um novo conjunto de normas e regras que se focam na 
natureza, qualidade e níveis de envolvimento entre as 
marcas e os consumidores. A perspetiva de Scott Mo-
ore congrega o trabalho com agências, consultores 
políticos, criadores de conteúdo, e anos de experiên-
cia na liderança de uma das mais poderosas marcas 
de grande consumo na América. 
A chegada da Era do Compromisso impõe uma nova 
questão a todos os marketers no mundo: “O que têm 
feito para impulsionar o compromisso com os seus 
clientes mais importantes?”

Jeanniey Mullen apresenta-se como uma inovadora 
diretora de marketing que persiste na garantia de 
um crescimento excecional aliado a uma experiência 
única e envolvente dos consumidores. Recentemente 
nomeada “Líder Feminina do Ano”, pela Internet Mar-
keting Association, Jeanniey é presidente do Grupo de 
Liderança Feminina e tem vindo a desenvolver e a criar 
oportunidades de networking, orientação e aprendiza-
gem para que todas as líderes femininas de todas as 
idades possam prosperar nas suas respetivas indústrias.
Até há bem pouco tempo, Jeanniey desempenhou a 
função de vice-presidente de marketing da NOOK™, 
uma empresa do grupo Barnes and Noble. Anterior-
mente, foi ainda uma das cofundadoras de uma em-
presa de vestuário tecnológico, a RingBlingz. Ao longo 
de 6 anos, Jeanniey Mullen desempenhou também a 
função de CMO da Zinio, uma empresa que disponi-
biliza um serviço de quiosque digital. Paralelamente 
liderou o departamento digital da OgilvyOne, e de-
senvolveu o primeiro departamento de e-mail mar-
keting numa das maiores agências internacionais de 

publicidade, a Grey Direct. Jeanniey Mullen fundou o 
Conselho de “E-mail Experience”, o qual foi mais tarde 
adquirido pela Direct Marketing Association. 
Ao longo de toda a sua carreira escreveu 3 livros e fun-
dou 5 empresas.

MARKETING DE CONVERGÊNCIA: 
COMO MANTER O CONTROLO ENQUANTO 
DEIXAMOS OS CLIENTES DOMINAR
Há 20 anos o nosso mundo era bem mais simples. 
Para vender um produto era apenas necessário com-
prar um anúncio televisivo, um anúncio de rádio ou 
um simples outdoor. Se se tratasse de um produto de 
moda, poderíamos enviar uma apresentação do pro-
duto por correio endereçado a alguém especifi camen-
te, ou contatar diretamente os clientes via telefone, 
em casa ou no trabalho. Depois a internet fl oresceu 
e tudo se tornou mais complexo. Agora, recorremos 
às inúmeras ferramentas do marketing digital como 
forma de obtenção de lucro e de desenvolvimento de 
relações com os clientes: o marketing via e-mail, via 

internet ou mesmo o mobile marketing tornaram-
-se um pilar essencial numa altura em que o mar-
keting social se encontra ainda a dar os primeiros 
passos. Nos dias de hoje, o mundo é dominado pela 
informação, pelos dados. A análise de dados está 
na ordem do dia, e uma boa parte dos nossos pas-
sos está intrinsecamente relacionada com modelos 
preditivos, predisposição para a compra, testes de 
regressão e programação automática de anúncios pu-
blicitários. Quando nos damos conta e paramos para 
pensar, dizemos para nós próprios: “o que virá a seguir?”.
O futuro está aí, e nós chamamos-lhe marketing de 
convergência. Este ocorre quando o departamento de 
marketing de uma empresa cruza os comentários que 
os seus clientes fi zeram sobre a sua marca. Seja atra-
vés de blogs, críticas, gostos, seguidores e partilhas, 
a opinião dos consumidores tem ganho cada vez mais 
importância. Sigam os trilhos do marketing de con-
vergência de forma a poder propiciar uma experiência 
fenomenal, incrementar as vendas e exercer algum 
tipo de controlo sobre situações futuras.

• A Era Digital desbloqueou novas e poderosas formas de se relacionar com os consumidores
• Para maximizar este potencial, os marketers necessitarão de um novo enquadramento estratégico

• Ao retirar lições da esfera política, os marketers têm a oportunidade de repensar na sua estratégia de envolvimento
• Na América do Norte, tanto pequenas como grandes empresas, estão agora a adotar uma nova abordagem e começam a focar-se na “taxa de envolvimento” como 

um novo Indicador de Desempenho (KPI)
• No fi nal, a Era do Envolvimento irá requerer uma reinvenção da estratégia, da tática, e, em última análise, de toda a cultura corporativa



BUSINESS
TRENDS FORUM

THE NEW GLOBAL AGE

SPEAKERS

António Rios Amorim

O BUSINESS TRENDS FORUM é um importante espaço de debate 
sobre as principais tendências do mercado global. Nesta edição 

alguns dos maiores protagonistas irão discutir as tendências num 
debate único e indispensável.

• Incluído no evento 
• Marcação obrigatória

• Número de participantes limitado

António Lobo Xavier

Fernando da Cunha Guedes Filipe de Botton Paulo Azevedo

Presidente e CEO - Corticeira Amorim

Sócio da MLGTS, Administrador da Sonaecom, NOS, BPI, Mota-Engil, Riopele

Tempo: 75 minutos

Administrador - Sogrape CEO - Logoplaste Chairman and Co-CEO - Sonae

• Os desafi os do desenvolvimento de capital humano e a disputa de  
 talentos. A emigração e retenção de talentos

• Os desafi os para os CEO na nova era global
• Quais as características que os líderes procuram para os seus 

 colaboradores no contexto global?
• Como pode Portugal alavancar as suas vantagens competitivas   

 no mundo global? 

key points

MODERADOR



Kenichi Ohmae

Rui Nascimento Alves

Lindsey McInerney

Virgínia Coutinho

Fernando Oliveira

Chancellor, Business 

Breakthrough University;

President and CEO, Business 

Breakthrough, Inc.

HR Director, Johnson & Johnson 

Europe and Pacifi c Asia 

Head of Digital Transformation 
Hootsuite

Manager, Special Projects
Socialbakers

Strategic Partnerships 
Tripadvisor

QSP SUMMIT 2016 - X INTERNATIONAL CONFERENCE

FREE
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BUSINESS IN CHINA AND INDIA

TALENT MANAGEMENT

CONNECTED

MODERADOR

MODERADOR

Miguel Seixas

Hélder Pais

Rui Ventura

Executive Board Member - SonaeMC

Managing Partner & Career Manager - Global Headhunters

Presidente – APPM

Tempo: 60 minutos

Tempo: 75 minutos

Tempo: 60 minutos
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• Será o crescimento exponencial, previsto para estes mercados nas próximas décadas, proveniente do consumo?  
 Como se caracterizará a futura classe média nestes mercados? 

• Os produtos e serviços ocidentais versus a procura nos mercados chinês e indiano 
• Que oportunidades existem para Portugal nestes mercados? Como debelar a dimensão destes mercados? 

• China e Índia : dois países dois mercados ou dois países e vários mercados? Overoportunity? 
• Como ultrapassar as diferenças culturais?

• Marcas globais ou marcas adaptadas à realidade cultural? 

• Mudanças demográfi cas, sociais, tecnológicas, culturais, e outras, estão a criar uma força multigeracional diversa
• Rumo a uma estratégia de gestão de talentos do século XXI: Estão os RH e os líderes preparados?

• As principais áreas de foco: liderar e desenvolver, atrair e envolver, transformar e reinventar  
• As capacidades de avaliação e de desenvolvimento de talentos estão diretamente correlacionadas com 

 o desempenho económico
• As empresas começarão a contratar para o dia de amanhã – e não apenas para hoje

• Principais tendências ao nível do uso das redes sociais do ponto de vista dos utilizadores e das empresas
• A crescente relevância das redes para a imagem de marca das empresas, das pessoas e dos negócios

• Estratégias de conteúdo e estratégias orgânicas versus pagas
• Medição de desempenho e conversões nas redes sociais

•Integração entre redes sociais e plataformas MODERADOR

SPEAKERS

SPEAKERS

SPEAKERS



Jonathan Oliver

Isabel Amaral

Manuel Sobrinho Simões

Head of Global Innovation - AOL

Especialista e consultora em Pro-

tocolo, Imagem e Comunicação 

Intercultural

Professor e Diretor do Departamento 
de Patologia e Oncologia da Faculdade 

de Medicina do Porto, Diretor de 
IPATIMUP e Vice-Presidente do 

Health Cluster Portugal

INNOVATION

INTERNATIONAL PROTOCOL

HEALTH CLUSTER FORUM

MODERADOR

MODERADOR

Alexandre Oliveira

Pedro Correia

Duarte Araújo

Co-fundador - SMARKIO

Responsável pelas áreas de Serviços às Empresas e de Comunicação - AEP

Administrador Executivo da Riopele e Presidente da Oásis Plaza

Tempo: 60 minutos

Tempo: 60 minutos

Tempo: 75 minutos
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• Porque é que a inovação tem de ser errada, por forma a ser verdadeira?
• Como é que a inovação pode transformar as marcas? Mas porque é que elas não o querem? 

• Como aplicar e alavancar a inovação na sua empresa
• Como a Inteligência Artifi cial está lentamente a assumir o controlo

• Quais as tecnologias “cool” que estão a chegar e que vão mudar radicalmente a sua vida?

• O que é e para que serve o protocolo?
• As regras são as mesmas em todo o mundo e em todas as organizações?

• Protocolo internacional ou intercultural?
• Cuidados a ter com parceiros de outras culturas

• O protocolo como instrumento da comunicação internacional 

• Qual o papel dos vários atores - públicos e privados - na prestação de cuidados, bem como na educação 
e investigação?

• Qual o novo modelo de fi nanciamento da saúde?
• Quais as novas oportunidades de negócio que emergem deste quadro?

• Qual a relevância que daremos aos velhos conceitos guia: 
   acessibilidade, equidade e “tendencialmente gratuito”?

MODERADOR

SPEAKERS

SPEAKERS

SPEAKERS

FREE
WORKLABS

THE NEW GLOBAL AGE

Isabel Vaz

CEO na Luz Saúde, Membro do Conselho 
de Faculdade da Nova School of Business 

and Economics da Universidade Nova de 
Lisboa e Membro do Conselho Geral da 

Universidade de Lisboa



• A organização em rede das empresas está a mudar a tradicional forma de gestão
• O trabalho dos gestores está a ser conduzido por algoritmos, big data, robótica, e economia “on-demand” 
• A Inteligência Artifi cial tem vindo a desenvolver uma forma mais “humanizada” de interação homem-máquina (Siri,  

 Cortana, ou Google Now)
•À medida que o software tende a dominar o mundo, novas oportunidades surgirão para as pessoas e para 

 as organizações
• Mais do que nunca, a criatividade é um bem essencial num mundo 

 em grande mudança

Jeremy Abbett

Miguel Vieira

Ana Campos

Hélder Rosendo

Creative Evangelist - Google

Designer de Moda 

Diretora de Moda
Vogue Portugal

Subdiretor Geral – Citeve

QSP SUMMIT 2016 - X INTERNATIONAL CONFERENCE

FREE
WORKLABS

THE NEW NORMAL

FASHION AND TEXTILE INDUSTRY TRENDS

MODERADOR

João Galveias

Paulo Vaz

Diretor de Serviços Digitais e Multimédia - RTP

Diretor-Geral - ATP

Tempo: 60 minutos

Tempo: 75 minutos

key points

key points

• Indústria têxtil e indústria de moda. O que falta para dar o salto qualitativo?
• Relação entre a indústria, os criadores e o sistema científi co. O que falha e o que falta?

• Uma grande marca de autor ou marca comercial portuguesa com presença global - utopia ou realidade a construir?
• Relação difícil entre as indústrias ligadas à moda e os media. Relutância no reconhecimento da excelência          

do “made in Portugal” ou preconceito cultural?
• O futuro das indústrias têxtil, vestuário e moda portuguesas 

  está na criatividade (design) ou na inovação tecnológica? 
  Ou em ambas?

MODERADOR

SPEAKERS

SPEAKERS



PROGRAMA

THE NEW GLOBAL AGE

HORÁRIO

09h30 

10h20 

11h30 

12h10 

15h30

16h10

08h00 - 09h15

09h15

11h00

16h50

12h50-14h15

QSP SUMMIT 2016 - THE NEW GLOBAL AGE 

KENICHI OHMAE

GILES MORRISON

AMITAVA CHATTOPADHYAY

DAVID SHING

JEANNIEY MULLEN

SCOTT MOORE

FREE WORKLABS

Kenichi Ohmae

Paulo Azevedo/António Amorim/
Filipe de Botton/Fernando da Cunha Guedes

Ana Campos/Miguel Vieira
Hélder Rosendo

Isabel Vaz/
Manuel Sobrinho Simões

Rui Alves

Jeremy Abbett Jonathan Oliver Isabel Amaral

Lindsey McInerney
Virgínia Coutinho

Fernando Oliveira

BUSINESS 
TRENDS FORUM

BUSINESS IN 
CHINA AND INDIA

INTERNATIONAL 
PROTOCOL

TALENT
MANAGEMENT

THE NEW 
NORMAL

FASHION AND TEXTILE 
INDUSTRY TRENDS

CONNECTED INNOVATION

HEALTH 
CLUSTER FORUM

Credenciação

Abertura

Coffee Break e Networking

Coffee Break

Pausa e Sessão de Autógrafos

14h15-15h15

17h10-18h30 BUSINESS TRENDS FORUM & FREE WORKLABS
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INSCRIÇÕES

Para efetuar inscrição, deverá enviar a fi cha em anexo - ou fazer download em  www.qspmarketing.pt/summit
juntamente com o comprovativo de pagamento, para o e-mail, fax ou morada abaixo indicados.

FORMA DE PAGAMENTO

Transferência bancária ou cheque à ordem de QSP – Consultoria de Marketing, Lda. (Caixa Geral de Depósitos)
NIB: 0035 0158 00018389 930 14
IBAN: PT50 0035 0158 00018389 930 14
Linha de Apoio: 91 625 2000 (09h30-19h00)
Telefone/Fax: 226 108 552
E-Mail: conferencia@qspmarketing.pt

QSP – Consultoria de Marketing, Lda.
Avenida da Boavista, 1167, 4º andar, sala 5
4100-130 Porto - Portugal

www.qspmarketing.pt/summit

PROTOCOLOS

ACEPI - Associação da Economia Digital
AEP - Associação Empresarial de Portugal
AIDEC - Associação Internacional para o Desenvolvimento e Competitividade Empresarial
ANPME - Associação Nacional das Pequenas e Médias Empresas
APCOR - Associação Portuguesa de Cortiça; 
APPM - Associação Portuguesa de Profi ssionais de Marketing
AMES - Asociación de Marketing de España
ATP - Associação Têxtil e Vestuário de Portugal
CCLB - Câmara de Comércio Luso-Britânica
POPAI - Associação Portuguesa de Marketing at-Retail

Descontos de 10% em passes empresa e 15% em passes individuais, não acumulável com compra antecipada.

O PASSE INCLUI:

• Acesso a toda a conferência
• Pasta com dossier da conferência
• Coffee Breaks
• Diploma de Participação
• Acesso livre à área de exposição
• Worklabs livres de acordo com disponibilidade
• Internet Wireless gratuita

Lotação Limitada

NOTAS:

O conteúdo das apresentações é da exclusiva responsabilidade dos oradores.
Por motivos de força maior poderão ocorrer pequenas alterações no programa.
Para mais informações sobre a agenda do evento, por favor consulte o site:
www.qspmarketing.pt/summit 
• Nº de inscrições limitado à lotação do auditório.

Almoço não incluído

TRADUÇÃO INGLÊS-PORTUGUÊS NO AUDITÓRIO PRINCIPAL

PASSE PREÇO COMPRA ANTECIPADA                 
ATÉ 22 DE JANEIRO

Individual

Acresce IVA em vigor

Corporate (3)

550 €

1.500 €

500 €

1.400 €

PREMIUM (10) 4.700 € 4.250 €



PROTOCOLOS

ACEPI - Associação da Economia Digital
AEP - Associação Empresarial de Portugal
AIDEC - Associação Internacional para o Desenvolvimento e Competitividade Empresarial
ANPME - Associação Nacional das Pequenas e Médias Empresas
APCOR - Associação Portuguesa de Cortiça; 
APPM - Associação Portuguesa de Profi ssionais de Marketing
AMES - Asociación de Marketing de España
ATP - Associação Têxtil e Vestuário de Portugal
CCLB - Câmara de Comércio Luso-Britânica
POPAI - Associação Portuguesa de Marketing at-Retail

QSP - Consultoria de Marketing, Lda.
Av. da Boavista, 1167 - 4º andar, sala 5 · 4100-130 Porto

Telm.:916 252 000 · Tel.: 226 108 552 · Fax: 226 108 552
conferencia@qspmarketing.pt · www. qspmarketing.pt/summit 

INFORMAÇÕES:

LINHA DE APOIO:

MAIN SPONSOR

SUPPORT

FORUM SPONSOR WORKLABS SPONSORS

SPONSORS

MEDIA PARTNER

TRAVEL SPONSOR

INSTITUTIONAL SUPPORTOFFICIAL HOTELTRANSLATIONS


