
 

 
Conferência Anual de Gestão na ESTG reúne mais de 250 participantes 

Politécnico de Leiria lança debate sobre os desafios da 
Inteligência Artificial para a Gestão 

A Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) do Politécnico de Leiria dinamiza a XXIV edição da 

Conferência Anual de Gestão, já na próxima quinta-feira, dia 16 de maio, a partir das 15 horas, onde lança 

o debate sobre “Os Desafios da Inteligência Artificial para a Gestão”. A iniciativa, que espera reunir mais 

de 250 participantes, apura questões da inteligência artificial num contexto em que a sua aplicação no 

meio empresarial se encontra em grande expansão. 

 

A conferência conta com a presença de Pedro Pereira Gonçalves, ex-secretário de Estado da Inovação, 

Investimento e Competitividade, na sessão de abertura, seguindo-se a intervenção do keynote speaker 

Marco Vicent, da Novabase e Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de 

Informação – APDSI. Os trabalhos prosseguem organizados em três painéis temáticos. 

 

O primeiro painel, com início às 16h20, aborda o tema “Inteligência Artificial e novos Modelos de Gestão“. 

Esta sessão conta com as intervenções de Paulo Martins, da inCentea, de Luís Miguel Gomes, da Ernst & 

Young, e de Luís Guerra, da La Redoute, e é moderado por Catarina Silva, professora da ESTG. 

 

“Inteligência Artificial e PME” é o tema do segundo painel, que se inicia às 17h20. Carlos Latourrette, da 

Latourrette, João Viana, da DRT Rapid, e Miguel Leão, do Instituto Nacional de Investigação Agrária e 

Veterinária – INIAV, são os oradores, ficando a moderação a cargo de Henrique Carvalho, professor da 

ESTG.   

 

A terceira sessão dedicada à “Inteligência Artificial e novos Modelos de Negócio”, é moderada por João 

Ribeiro da Costa, professor da Católica Lisbon School of Business & Economics, e tem como oradores 

Jorge Reto, da Google, Rui Lopes, da Forging, e Jorge Cunha, da Via Verde Portugal do Grupo Brisa. 

 

A conferência é organizada pela licenciatura em Gestão, em parceria com o mestrado em Controlo de 

Gestão e com o mestrado em Gestão. Ao longo das várias edições, a conferência tem proporcionado um 

espaço de debate e a reflexão, em torno de temas que marcam a atualidade empresarial. Para mais 

informações e inscrição na conferência, os interessados podem consultar o site do Politécnico de Leiria.  

 

Convidamos os senhores jornalistas a acompanhar a XXIV edição da conferência anual de Gestão, com o 

tema “Os Desafios da Inteligência Artificial para a Gestão”, que se realiza no dia 16 de maio, quinta-feira, a 

partir das 15h00, no auditório 1, edifício B, da ESTG do Politécnico de Leiria. Contamos com a vossa 

presença! 

Leiria, 14 de maio de 2019 

Para mais informações contactar: 

Midlandcom – Consultores em Comunicação 

Ana Marta Carvalho * 939 234 518 * 244 859 130 * amc@midlandcom.pt 

Ana Frazão Rodrigues * 939 234 508 * 244 859 130 * afr@midlandcom.pt 

Maria Joana Reis * 939 234 512 * 244 859 130 * mjr@midlandcom.pt 

 

mailto:amc@midlandcom.pt
mailto:afr@midlandcom.pt
mailto:mjr@midlandcom.pt

