
Depois do grande esforço de digitalização destes últimos anos, em que alguns
profetizaram a desumanização da sociedade e do trabalho, está na altura de
consertar as relações entre indivíduos e tecnologia.
RE_touch significa re-tocar e retocar. Ou seja, reaproximar, reconectar, religar,
reaprender, reconstruir e recomeçar:

As pessoas. Os pensamentos. As relações. As decisões. Os negócios.As pessoas. Os pensamentos. As relações. As decisões. Os negócios.As pessoas. Os pensamentos. As relações. As decisões. Os negócios.

A qualidade da experiência de utilização e compra,
O bem-estar em contexto de trabalho,
Os desafios dos canais de distribuição e comunicação na era omnicanal,
A conectividade humano-máquina,
Os dilemas da automação vs. personalização e humanização do atendimento,
A imagem das empresas em virtude dos recentes desenvolvimentos tecnológicos
e sociais.

Vamos abordar preocupações recorrentes com:

PLANO DO DIAPLANO DO DIAPLANO DO DIA
Manhã Tarde

9h30: Abertura e boas-vindas ao
RE_touch

 
9h45: Painel da manhã: RE_Market

Depoimentos de consumidores
Debate de profissionais e empresários

 
11h30: Intervalo

 
11h45 – 13h15: Workshop Close Up
Combinar User Experience, CRM e

Atendimento em ambiente omnicanal
para personalizar realmente a

experiência do consumidor
 
 

14h30: Abertura e boas-vindas ao
painel da tarde do RE_touch

 
14h45: Painel da tarde: RE_Team

Depoimentos de colaboradores
Debate de profissionais e empresários

 
16h30: Intervalo

 
16h45 – 18h15: Workshop Inside

Information
Comunicação interna e team building

em contexto de trabalho híbrido
 

19 DE NOVEMBRO

O RE_touch é um evento em formato de videoconferência interactiva em tempo real
que pretende problematizar e apontar pistas futuras para a relação
entre as pessoas e a tecnologia nas empresas, em contexto omnicanal.

https://retouch.quereralem.pt/


RE_Team visa desenvolver um
pensamento construtivo acerca das
relações de trabalho em ambiente
híbrido.

Os locais de trabalho tornaram-se fluidos,
as relações hierárquicas são
multifacetadas. E como ficaram o espírito
de equipa, a cultura da empresa, o "amor à
camisola" com todas estas
transformações? Iremos escutar
depoimentos de colaboradores sobre as
suas diferentes vivências nos últimos dois
anos. Com base nessa partilha,
desafiaremos os especialistas de RH, Team
Building e Comunicação Interna a reflectir
sobre a conectividade humano-humano, a
conectividade humano-máquina e o bem-
estar no trabalho.

RE_Market pretende re-humanizar o
diálogo entre as Empresas e os seus
Consumidores e Clientes, numa
abordagem omnicanal.

Damos voz aos consumidores e às suas
experiências (boas, más e muuuuito más)
com a transição digital das empresas. E
ouvimos as reflexões e propostas dos
profissionais, inspiradas pelos depoimentos
de pessoas a sério. Da programação ao
front-office, da navegabilidade à
diplomacia, dos factos à reputação, das
máquinas às pessoas, convocamos os
conhecimentos de UX/UI, CRM, Customer
Service, Co-Criação, Reputação e Imagem
para construir as bases para um serviço de
excelência, tanto online como
presencialmente.

B I LHETE  BASE B I LHETE  V I P B I LHETE  PREM I UM

Acesso aos painéis da tarde
e da manhã:

RE_Market: Depoimentos
e Debate

RE_Team: Depoimentos e
Debate

Bilhete Base, mais:

Acesso à gravação
completa dos painéis

E-book RE_touch

Bilhete VIP, mais:

Workshop Close Up

Workshop Inside
Information

Acesso à gravação
completa dos workshops

RELAÇÕES ENTRE EMPRESAS,RELAÇÕES ENTRE EMPRESAS,RELAÇÕES ENTRE EMPRESAS,
CONSUMIDORES E CLIENTESCONSUMIDORES E CLIENTESCONSUMIDORES E CLIENTES

RELAÇÕES ENTRE EMPRESAS ERELAÇÕES ENTRE EMPRESAS ERELAÇÕES ENTRE EMPRESAS E
OS SEUS PÚBLICOS INTERNOSOS SEUS PÚBLICOS INTERNOSOS SEUS PÚBLICOS INTERNOS

Um evento

https://retouch.quereralem.pt/
https://retouch.quereralem.pt/
https://retouch.quereralem.pt/

