
Masterclass 
O saber ocupa sempre um lugar. 
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MC#3 –PLANEAMENTO POR CENÁRIO PARA SUPORTE A INOVAÇÃO 



Masterclass 

A inovação é um factor crítico de sucesso para qualquer organização. Mas para ter sucesso neste 
domínio é necessário desenvolver produtos que respondam às necessidades actuais, mas 
sobretudo futuras. Como identificar essas necessidades e como inovar de forma relevante para o 
futuro, ou em outras palavras, como construir o futuro?  

Key Takeaways: 
1) Compreensão do que é o Planeamento por Cenários e Inovação Total. 
2) Unarticulated Needs e como identificar necessidades.  
3) Construir o Futuro através da Inovação Total. 

MC#3 –PLANEAMENTO POR CENÁRIO PARA SUPORTE A INOVAÇÃO 

Vagas limitadas 

2h 



Masterclass 

Luís Madureira 

Lidera a UBERBANDS - Brand Building (R)evolution, da qual é fundador, ajudando empresas, boards, e 
business leaders a navegar num ambiente competitivo, tomando decisões suportadas em insights 
acionáveis e que suportam o design de estratégias vencedoras e o desenvolvimento de inovações de 
produtos, serviços, processos e modelos de negócios.  
É acreditado com o CIP-II – Master of Competitive Intelligence pela ACI (Academy of Competitive 
Intelligence) / SCIP (Strategic and Competitive Intelligence Professionals), um de apenas dois em 
Portugal e de cerca de 500 profissionais em todo o mundo.  
Possui uma vasta experiência em Bens de Grande Consumo e Consultoria em algumas das mais 
admiradas companhias como a Diageo, Coca-Cola, PepsiCo, Red Bull, United Coffee, Heineken e Ogilvy, 
em cargos de liderança em Estratégia, Intelligence, Marketing e Vendas a nível internacional. 
Desenvolveu o INNOVaction um programa integrado de inovação baseado em Design Thinking e Trend 
Intelligence, assim como a abordagem ao CI de Social Market Intelligence (SMINT),  de “Competitive 
Intelligence” em tempo real que implementou globalmente numa empresa da Forbes 500.  
Lançou a OgilvyRED em Portugal 2012-2015, consultora estratégica do Grupo Ogilvy para a Estratégia, a 
Inovação e o Crescimento, da qual foi Business Partner, e Global Competitive Intelligence Pratice Lead e 
Head of CI Centre of Excellence a nível internacional. 
Fundou a CPCI – Comunidade Portuguesa de Competitive Intelligence e participa no desenvolvimento da 
disciplina como Professor convidado em Masters Universitários pela Europa.  
Doutorando em Information Management com especialização em Information Decision Systems. 
Licenciado em Economia, com especialização em Marketing, pela Universidade Nova de Lisboa. 

RESERVAR AGORA O SEU LUGAR info@angolasummit.co 



Networking 
Não estarás sozinho. 
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Networking	
Com	 a	 lista	 de	 par3cipantes	 disponível,	
poderá	pesquisar	por	pessoas	com	 interesses	
em	 áreas	 similares	 e	 começar/agendar	 uma	
reunião	u3lizando	a	App.	

Networking 

Feed	
Par3lhe	a	sua	
experiência	com	
os	restantes	
par3cipantes,	
postando	no	Feed	
do	evento.	

Menú	de	Acesso	ao	Pavilhão	da	Feira	
Poderá	 visitar	 todos	 Stands	 dos	 expositores,	
interagir,	fazer	video-chat,	encomendar,	marcar	
reunião	antes	e	depois	da	Feira,	etc,	tudo	o	que	
precisar	sobre	o	expositor,	e	em	tempo	real.	

Menú	de	Acesso	à	Conferência		
Poderá	 aceder	 às	 intervenção	 dos	 vários	
especialistas	oradores	neste	evento.	
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O maior evento de Inovação em Angola. 
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Parceiros 


