CHECK-IN
Agradecemos ou dedicamos?
Prefácio ou recomendação de viagem? | Sérgio Luciano
VAMOS VIAJAR
FAST TRACK
Sharing my change: o livro é sempre melhor do que o filme? | Maria João Martins
A mudança começa em mim, em si, em nós! Vamos falar de mudança? | Teresa Fialho
Já tem os planos para a viagem? Muda? Ou... é mudado? | Pedro Ramos
EMBARQUE IMEDIATO
Painel I – Os destinos de sonho
Acreditar que podemos mudar o mundo é o que nos deve inspirar todos os dias | Rogério
Henriques
Portugália Por Ti! O caso da Portugália Airlines | Renata Trigueiro
Transformação organizacional | Rita Resendes
A matter of trust | Daniela Costa
IT-LOG, Logística e Gestão de Sistemas de Informação, SA: o «segredo» de um projeto de
muito sucesso! | Manuela Silva
Navegar é preciso! | José Pina
LAST CALL
Painel II – As pessoas no centro das mudanças
As pessoas no centro da transformação das empresas | Ângelo Ramalho
Transformar e mudar de rota | Gonçalo Salazar Leite
A cultura, um dos elementos mais importantes de uma empresa | Joana Lopes
Sharing my change ou as 5 lições dos processos de transformação organizacional
| Susana Gomes
PILOTO AUTOMÁTICO
Painel III – Pilotar a mudança. O papel das lideranças
«Nothing fails like success», Joseph Heller (Catch-22) | Eduardo Netto de Almeida
«Do aplauso ao Vietname» | Nicolau Santos
A minha mudança: eu técnico, eu gestor, eu líder... | António Carlos Rodrigues
Mudar para crescer | Rodrigo Sampayo
«Ligado à Vida»: mobilizar para a prevenção e segurança − esta é uma história de que me
orgulho muito! | João Torres
BAGAGEM DE MÃO
Painel IV – O que levar na mochila?
Mudar é algo inevitável, mesmo! | André Calado
O Global Management Challenge | João Matoso
Mudar a atitude para a felicidade | Ricardo Parreira
VIP LOUNGE
Painel V – Caminhos da mudança? Ou palcos da mudança?
A mudança está em ti! | António Pedro Silva
Pelos caminhos da mudança e transformação na Groundforce Portugal: uma história em
três atos

Ato I – Antes do transformar... | Pedro Ramos
Ato II – Gostamos de transformar: uma história de mudança com as pessoas
fantásticas da Groundforce | Maria João Martins
Ato III – E depois do transformar? O que ficou para a história da Groundforce | Eric
Teixeira e Nuno Silva
UPGRADE
Painel VI – Viagens de sonho ou viagens com sonhos?
Diz-me com quem vives, dir-te-ei quem poderás ser | Luís Cipriano
Sharing my change (uma história inacabada) | Nuno Chung
O design thinking pode beneficiar qualquer campo | Rod Judkins
O poder da cultura, um dos principais desafios! | António Martins da Costa
Histórias de mudança e transformação – Burn the bridge – De vendedor de picolé a CEO
de empresa | Paulo Sérgio Correa

