
FAQS
Building The Future 2022



• Quando e onde é o evento?

• Para quem é o Building The Future?

• O evento é em formato digital, presencial ou híbrido?
• Posso participar no evento físico?

• Posso assistir aos 3 dias do evento online?

• Qual a língua oficial do evento?

• Qual a vantagem de fazer um pré-registo no Building The Future 2022?

• Que temas vão ser abordados no Building The Future?

GERAIS

• O que é o EduDay?

• Como posso receber um certificado de participação?

• Como posso comprar o passe digital para o Building The Future?

• O passe digital permite o acesso aos 3 dias do evento?

• O passe digital Student dá acesso a todos os dias do evento ou só ao EduDay?

• Qual a diferença entre um passe digital Building Portugal e General Attendee?
• Tenho um código promocional para a compra do bilhete, como devo aplicá-lo?

BILHETES | PASSE DIGITAL

• Como posso tornar-me num patrocinador do evento?

PATROCINADORES

EDUDAY



• Como posso ser orador do Building The Future?

SPEAKERS

• Onde posso fazer o download da aplicação?

• Como adiciono sessões à minha agenda?

• Como funciona o matchmaking da plataforma?

PLATAFORMA

• O evento vai ter legendagem? Em que idioma?

ACESSIBILIDADE

• Como posso candidatar -me ao Job Pitch Challenge?

• Qual a idade mínima e máxima das candidaturas?

• Posso candidatar-me se não for estudante?

JOB PITCH CHALLENGE

• Como posso ver os vídeos das sessões das edições passadas?

EDIÇÕES PASSADAS



GERAIS

• QUANDO E ONDE É O EVENTO?
R: A 4ª edição do Building The Future realiza-se nos dias 26, 27 e 28 de Janeiro 
de 2022. Assista através da nossa Plataforma e app.

• PARA QUEM É O BUILDING THE FUTURE?
R: O Building The Future é o evento que reúne quem decide, lidera, investiga, 
programa, desenvolve e apoia o ecossistema tecnológico. Quer seja decisor de 
negócio, profissional da tecnologia, faça parte do ecossistema educativo ou 
seja empreendedor, o Building The Future é o evento ideal para si.

• O EVENTO É EM FORMATO DIGITAL, PRESENCIAL OU HÍBRIDO?
R: O Building The Future, em 2022, realiza-se em formato híbrido: físico e 
digital.

• POSSO PARTICIPAR NO EVENTO FÍSICO?
R: Não. Dada a limitação de lugares, face ao contexto COVID-19, 
presencialmente estarão apenas a organização do evento, os parceiros e 
patrocinadores, bem como alguns convidados dos mesmos. Em desktop ou 
mobile, através da nossa plataforma, qualquer pessoa em qualquer parte do 
mundo, pode assistir ao Building The Future. Compre o seu passe digital de 3 
dias aqui.

• POSSO ASSISTIR AOS 3 DIAS DO EVENTO ONLINE?
R: Sim, em desktop ou mobile, através da nossa plataforma e app.

• QUAL A LÍNGUA OFICIAL DO EVENTO
R: A língua oficial do Building The Future é português. No entanto, os oradores 
internacionais poderão falar noutro idioma. Por forma a garantir a 
acessibilidade a todos os participantes, as sessões são legendadas em 
português.

• QUAL A VANTAGEM DE FAZER UM PRÉ-REGISTO PARA O BUILDING 
THE FUTURE?

R: Se fizer o pré-registo receberá um e-mail a notificá-lo assim que os bilhetes 
para a próxima edição estiverem à venda. 

• QUE TEMAS VÃO SER ABORDADOS NO BUILDING THE FUTURE?
R: A 4ª edição do evento vai abordar, entre muitos outros tópicos, a forma 
como a tecnologia pode impactar o nosso dia a dia, seja através de inteligência 
aritficial, machine learning, big data, liderança, wellbeing, sustentabilidade ou 
Educação.



• COMO POSSO COMPRAR O PASSE DIGITAL PARA O BUILDING THE FUTURE?
R: Através do nosso site. Saiba mais aqui. 

• O PASSE DIGITAL PERMITE O ACESSO AOS 3 DIAS DO EVENTO?

R: Sim. Qualquer passe digital dá acesso aos 3 dias evento.

• O PASSE DIGITAL STUDENT DÁ ACESSO A TODOS OS DIAS DO EVENTO OU SÓ 
AO EDUDAY?
R: O passe digital Student dá acesso aos 3 dias de evento.

• QUAL A DIFERENÇA ENTRE UM PASSE DIGITAL BUILDING PORTUGAL E 
GENERAL ATTENDEE?
R: O passe digital Building Portugal é destinado exclusivamente a startups, docentes 
do sistema educativo, mulheres que trabalham em tecnologia e funcionários do 
governo ou entidades públicas.

• TENHO UM CÓDIGO PROMOCIONAL PARA A COMPRA DO BILHETE, COMO 
DEVO APLICÁ-LO?
R: Carregue no botão “Código de desconto”, escreve o código e depois faça “aplicar”. 
Se a dúvida persistir, veja o nosso video aqui. 

EDUDAY

BILHETES | PASSE DIGITAL

• O QUE É O EDUDAY?
R: O EduDay é um dia exclusivamente dedicado à Educação. Vamos 
apresentar soluções que utilizam a tecnologia de forma a alavancar 
a transformação digital na Educação. 

• COMO POSSO RECEBER UM CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO?
R: Para receber o certificado de participação basta enviar um e-mail 
para hello@buildingthefuture.pt a solicitar o mesmo.

https://youtu.be/Z3HDZmnixqI
https://youtu.be/Z3HDZmnixqI


• COMO POSSO TORNAR-ME PATROCINADOR DO EVENTO?
R: Aceda à página “Contactos” e preencha o formulário. A equipa do Building The
Future entrará em contacto com a maior brevidade possível.

• COMO POSSO SER ORADOR DO BUILDING THE FUTURE?
R: Caso tenha interesse em ser orador,, entre em contacto connosco através do e-
mail speakers@buildingthefuture.pt.

PATROCINADOR

SPEAKERS

• ONDE POSSO FAZER DOWNLOAD DA APLICAÇÃO DO BUILDING THE FUTURE?
R: Para fazer o download da APP basta procurar por Building The Future na Apple 
Store ou Google Play. e fazer download.

• COMO ADICIONO SESSÕES À MINHA AGENDA?
R: Para adicionar uma sessão a sua agenda, procure o item “event agenda” no menu 
a esquerda, depois na sessão a sua escolha, carregue no botão “ADD TO CALENDAR”, 
escolha a sua plataforma de gestão de e-mails em seguida basta adicionar o evento
ao seu calendário.

• COMO FUNCIONA O MATCHMAKING DA PLATAFORMA?
R: Através do uso da inteligência artificial, ao identificar os seus interesses na sua área
de perfil pessoal, a nossa plataforma sugere-lhe conexões (networking) e conteúdos 
que vão ao encontro dos interesses indicados e adequados à sua interação na
Plataforma ao longo dos 3 dias.

PLATAFORMA

https://apps.apple.com/pt/app/building-the-future/id1546081070
https://play.google.com/store/apps/details?id=at.intros.buildingthefuture


• COMO ME POSSO CANDIDATAR AO JOB PITCH CHALLENGE?
R: A candidatura ao Job Pitch Challenge pode ser feita no site do Building The Future 
através do preenchimento do formulário de inscrição.

• QUAL A IDADE MÍNIMA E MÁXIMA DAS CANDIDATURAS?
R: Todos os participantes devem ter idade igual ou superior a 18 anos. Não existe
idade máxima. Aceda ao Regulamento do Job Pitch Challenge aqui.

• POSSO CANDIDATAR-ME SE NÃO FOR ESTUDANTE?
R: Sim. O Job Pitch Challenge destina-se principalmente a finalistas ou recém
licenciados. Pode candidatar-se caso já não seja estudante. Aceda ao Regulamento
do Job Pitch Challenge aqui.

• POSSO SER SELECIONADO PARA VÁRIAS EMPRESAS?
R: Sim, são as empresas participantes que fazem a seleção dos candidatos. Um 
candidato pode ser escolhido por mais do que uma empresa.

• O EVENTO VAI SER LEGENDADO? EM QUE IDIOMA?
R: Todas as sessão da 4ª edição do Building The Future serão legendadas em

português, por forma a garantir maior acessibilidade a todos os participantes.

JOB PITCH CHALLENGE

ACESSIBILIDADE

• COMO POSSO VER OS VÍDEOS DAS SESSÕES DAS EDIÇÕES PASSADAS?
R: Basta aceder à página Explorar no menu do nosso website. Pode também 
encontrar estes conteúdos na nossa conta de YouTube.

EDIÇÕES PASSADAS

https://imatchcc-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gp_imatch_pt/ESTMjQ_TTNlMhUSjhsDFknwBt3R-OBu9CNh09Bf3bHN_Wg?e=jxFr7g
https://imatchcc-my.sharepoint.com/personal/gp_imatch_pt/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgp%5Fimatch%5Fpt%2FDocuments%2FRegulamento%20Job%20Pitch%20Challenge
https://www.buildingthefuture.pt/pt/explorar/
https://www.youtube.com/results?search_query=building+the+future

