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Depois de um período de dois anos em que se realizou na capital 
holandesa, o “Social Now: Tools for Workforce Collaboration” regressa a 
Portugal para a sua quinta edição. Será nos dias 11 e 12 de abril, no Hotel 
Tivoli Oriente em Lisboa. 

O evento, organizado pela Knowman, volta a apostar numa receita de 
grande sucesso como confirmam os testemunhos de edições anteriores.

Uma empresa fictícia – a Cablinc, com necessidades e desafios 
semelhantes aos de muitas outras organizações, oferece o cenário para a 
apresentação de inúmeras propostas que prometem melhorar a 
comunicação interna, a colaboração, a inovação, a retenção de 
conhecimento crítico e a gestão de projetos nas organizações.

Bonnie Cheuk, Global Head of Digital, Knowledge & Social Collaboration 
na Euroclear (GB); Tony Byrne, fundador da empresa de análise Real Story 
Group (EUA); e Emanuele Quintarelli, Social Business & Future of Work 
Leader no EY Digital EMEIA Advisory Center (Itália), são apenas 
três dos oito profissionais que irão oferecer as suas sugestões práticas à 
internacional plateia do evento.

Era uma vez uma empresa onde as pessoas se queixavam da quantidade 
de emails trocados; onde era má a comunicação com colaboradores fora 
do escritório; onde se duplicavam esforços pela dificuldade em aceder a 
conhecimento e informação criados anteriormente. 

Esta empresa chama-se Cablinc. É uma empresa fictícia criada como 
pano de fundo para as apresentações de um evento onde se apontam 
soluções para melhorar uma série de processos organizacionais chave.

“Social Now” apresenta soluções práticas para 
aumentar a eficiência das organizações
- Portugal volta a ser palco deste evento que reúne grandes 
organizações europeias -
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A IBM, a Knowledge Plaza e a MangoApps estão entre as empresas 
que, através das suas narrativas de “Um dia na vida da Cablinc”, vão 
mostrar de forma prática e transparente, como as tecnologias sociais 
entram no dia-a-dia das organizações para aumentar a sua eficiência e 
eficácia.

Este é um evento para as organizações que querem descobrir o que são 
ferramentas sociais corporativas; para as organizações que querem 
desbravar a selva de plataformas existentes no mercado; ou para as 
organizações que procuram um maior retorno das ferramentas que já 
têm. 

O evento está limitado a 100 participantes que, à semelhança das 
edições anteriores, virão de organizações, públicas e privadas, de vários 
pontos da Europa.
 
As inscrições estão abertas em www.socialnow.org.

Sobre a Knowman
A Knowman é uma empresa portuguesa que, desde 2001, presta 
serviços de consultoria e formação nas áreas da gestão de 
conhecimento, aprendizagem organizacional, redes sociais, mudança 
cultural e cidadania 2.0.
Mais informação: www.knowman.pt

Contactos
Ana Neves – ana.neves@knowman.pt - 916 715 756
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