
T E S T E M U N H O S  D E  L Í D E R E S

M U N D I A I S  S O B R E  A  S O C I E D A D E  5 . 0

Cofinanciado por:



O Desafios 5.0 é um projeto promovido pela

AEP e cofinanciado pelo COMPETE2020 através

do Portugal2020 e do Fundo Social Europeu.

Este é um projeto que promove o espíri to

empresarial do Norte e Centro do país através

de ações integradas que informam e capacitam

jovens empreendedores, orientando-os num

quadro de inovação do ecossistema

empreendedor e de resposta a desafios sociais

e societais.

O DESAFIOS 5.0 propõe a criação de condições

que facil i tam, apoiam e incrementam a

materialização das ideias de negócio e

minimizam as dif iculdades apresentadas por

empreendedores, contribuindo para um

ambiente mobil izador e propício ao

empreendedorismo qualif icado e criativo que se

traduza em iniciativas empresariais que

promovem soluções inovadoras aos desafios

sociais e societais, com impacto signif icativo na

melhoria do bem-estar social e no crescimento

inteligente, inclusivo e sustentável.
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KLAUS SCWAB

FOUNDER AND EXECUTIVE CHAIRMAIN, 

WORLD ECONOMIC FORUM

PT: "Temos de desenvolver uma visão compreensiva e global

de como a tecnologia está a afetar as nossas vidas e a

alterar os nossos ambientes económicos, sociais, culturais e

humanos. Nunca existiu um tempo assim de grandes

promessas ou de ainda maior perigo."

"We must develop a comprehensive and globally

shared view of how technology is affecting our lives

and reshaping our economic, social, cultural, and

human environments. There has never been a time of

greater promise, or greater peril.”



GARY COLEMAN

GLOBAL INDUSTRY AND SENIOR CLIENT

ADVISORY, DELOITTE CONSULTING

PT: "A 4ª Revolução Industrial ainda está no seu estado

nascente. Mas com a grande rapidez de mudança e

disrupção do setor empresarial e da sociedade, a altura para

fazer parte é agora."

"The Fourth Industrial Revolution is still in its nascent

state. But with the swift pace of change and disruption

to business and society, the time to join in is now.

 



DILEEP GEORGE

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND 

NEUROSCIENCE RESEARCHER

PT: "Imaginem um robot capaz de tratar pacientes com Ébola

ou de limpar resíduos nucleares."

"Imagine a robot capable of treating Ebola

patients or cleaning up nuclear waste.



ANDRÉ KUDELSKI

CHAIRMAN AND CEO OF KUDELSKI GROUP

PT: "Qualquer engenheiro/a qualificado/a consegue tomar

controlo remoto de qualquer “coisa” conectada. A sociedade

ainda não se apercebeu dos cenários incríveis que esta

aptidão cria."

"Any skilled engineer can take control remotely of any

connected 'thing'. Society has not yet realized the

incredible scenarios this capability creates.



ROBERT J. SHILLER

2013 NOBEL LAUREATE IN ECONOMICS,

PROFESSOR OF ECONOMICS, YALE UNIVERSITY

PT: "Não podem esperar que uma casa arda para adquirir

um seguro contra o fogo. Nós não podemos esperar até que

haja deslocações massivas na nossa sociedade, para nos

prepararmos para a 4ª Revolução Industrial."

"You cannot wait until a house burns down to buy fire

insurance on it. We cannot wait until there are massive

dislocations in our society to prepare for the Fourth

Industrial Revolution.



BIRGIT SKARSTEIN

DOUBLE PARALYMPIC ATHLETE AND 

WORLD ROWING CHAMPION, NORWAY

PT: "Para pessoas com incapacidades e deficiências, a 4ª

Revolução Industrial vai-nos dar superpoderes."

"For people with a disability, the Fourth Industrial

Revolution will give us super powers.



https://desafios.aeportugal.pt
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