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CIRCULAR INFORMATIVA  

Nº 058 

 

24-04-2019 

 

WORLD SHOPPER CONFERENCE IBERIAN 2019 – NOVA SCHOOL OF BUSINESS 

ECONOMICS – CARCAVELOS 

17 E 18 DE MAIO 

 
Exmos. Senhores Associados e Membros Aliados, 

 

O sector automóvel e a mobilidade são temas que estão cada vez mais na ordem do dia. 

 

A conectividade dos veículos, a digitalização, bem como os sistemas de condução autónoma 

estão a fazer o seu caminho com uma cada vez maior penetração nos sistemas de 

mobilidade, nomeadamente nos automóveis. 

 

Consciente da importância que o futuro da mobilidade tem para as empresas suas associadas 

a ARAC, associa-se este ano ao WORLD SHOPPER CONFERENCE IBERIAN 2019, o qual vai 

abordar temas de grande importância para o setor automóvel e a mobilidade. 

 

O evento terá lugar na NOVA SBE em Carcavelos, nos dias 17 e 18 de Maio, abrindo o 
evento ao universo académico. Em simultâneo, a Câmara de Cascais irá inaugurar 

oficialmente o percurso em Shuttle Autónomo entre a NOVA e a Estação de Carcavelos, 

durante a World Shopper Conference. Para além disso, estamos a trabalhar para ter a 

demonstração, em espaço aberto ao público, de vários veículos do futuro: um Fórmula E, 
veículos elétricos, um autocarro elétrico, um camião elétrico, scooters e bicicletas elétricas. 

 

 
A World Shopper Conference é já uma referência na discussão de temas disruptivos para o 

setor automóvel e da mobilidade. Uma vez mais este ano, vamos focar-nos na mudança e na 

importância de acelerarmos a adoção de estratégias para responder aos novos desafios.  

 
VIDA ASSOCIATIVA 
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 Speakers de topo a tratarem os temas mais críticos do presente e do futuro.  

 Dois dias de apresentações e workshops: primeiro dia dedicado a temáticas mais 

estratégicas e o segundo dia dedicado a sessões mais operacionais, com exemplos de 

melhores práticas a adotar como vetores de desenvolvimento do setor.  

 Uma área de expositores concebida para fomentar a interação e gerar oportunidades 

de negócio.  

 Zona de demonstrações de veículos futuristas, no exterior do edifício.  

 Programa de Start-ups.  

 Uma oportunidade única de networking.  

 

Como associado da ARAC beneficia de condições especiais para assistir a este evento:  
 

 Preço especial sem IVA para os associados*:  

 Strategy Sessions (17/05/2019): 200€ em vez de 350€ no dia do evento.  

 Learning Sessions (18/05/2019): 125€ em vez de 175€ no dia do evento.  

 Full-Innovation (17 & 18): 275€ em vez de 500€ no dia do evento.  

 Condições válidas até 08/05/2019.  
 

Para beneficiarem do preço especial os associados terão que preencher o campo Observações 

na ficha de inscrição com a seguinte expressão “ARAC e número do associado”.  
 

Como participar: https://www.world-shopper.com/registration.html  

 

Mais informação: https://www.world-shopper.com/next-conference.html 

 

Para qualquer esclarecimento adicional, encontramo-nos ao vosso inteiro dispor. 

 

Com os melhores cumprimentos 

 

O Secretário-Geral 

 

                                               Joaquim Robalo de Almeida 

https://www.world-shopper.com/registration.html
https://www.world-shopper.com/next-conference.html

