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As Tecnologias
da Transformação
Digital

A
Por Rogério Carapuça,
Presidente da APDC

APDC tem vindo a publicar
anualmente um estudo dedicado à economia e à transformação digital, no âmbito
da aposta estratégica definida para
o atual mandato. Depois de em 2016
termos publicado o estudo denominado
“A Economia Digital em Portugal 2016 –
O Estado da Nação”, publicámos no ano
passado uma segunda edição, sobre “A
Economia Digital em Portugal 2017 –
Casos de Transformação Digital”. Este
ano, completamos esta trilogia, com o
estudo “A Economia Digital em Portugal
2018 – As Tecnologias da Transformação Digital”.
Trata-se de mais um trabalho colaborativo, onde participaram 97 autores de 28
empresas, envolvendo 113 casos de estudo. Nesta edição, pretende-se identificar
situações concretas em que as várias
tecnologias da transformação digital
estão a ser usadas no mercado nacional.
Inteligência Artificial/Machine Learning/
Robótica, Big Data/Analytics, IoT, Cloud/
Edge Computing, Blockchain/Crypto
Currencies e Cybersecurity/Privacy são
domínios/tecnologias cuja aplicação
prática em organizações portuguesas
se pretende dar a conhecer, sempre no

contexto de casos de estudo e das aplicações concretas.
Para este trabalho, contámos uma vez
mais com a colaboração dos nossos
Associados e de alguns dos seus clientes, onde estes projetos foram desenvolvidos ou estão a decorrer. Em nome
da APDC, quero agradecer a todos os
envolvidos mais esta relevante colaboração, num trabalho que será muito útil
para quem pretenda conhecer o avanço
dos casos concretos de transformação
digital em Portugal. A todos os que se
empenharam na elaboração deste estudo, e em especial à Equipa Executiva da
APDC e aos nossos Editores, o nosso reconhecimento por mais este fantástico
trabalho de compilação, sempre muito
complexo e exigente.
Como todos sabemos, a transformação
digital, ao contrário das anteriores revoluções, é mais rápida, mais profunda
e mais global. Nada se lhe compara na
História da Humanidade, passando por
todos os países e por todas as regiões
do mundo. É uma revolução que provoca a disrupção de indústrias inteiras,
que cria novos modelos de negócio e
torna outros obsoletos e sem futuro, que
transforma a vida de todos os cidadãos.

Depois dos anos que estamos a viver,
nada será igual. Em muito pouco tempo
a nossa vida, as nossas sociedades,
as profissões, o mercado de trabalho,
os direitos e garantias dos cidadãos, o
papel dos estados, estão a ser alterados
de forma irreversível. E, atendendo à velocidade da mudança, é mesmo impossível antever o que se irá passar dentro
de uma década ou duas.
Com este trabalho, a APDC completa a
trilogia de estudos que tiveram como
objetivo caracterizar o estado da Economia Digital em Portugal. Certamente que
não iremos deixar de analisar detalhadamente este tema, omnipresente a tudo e
todos. Mas fá-lo-emos de outras formas
que estamos agora a ponderar.
Discutir o futuro do nosso setor passa
por discutir o futuro de todos os setores
da Economia e da própria Sociedade. As
tecnologias digitais e o seu impacto vão
continuar a gerar intensos e múltiplos
debates, sem quaisquer dúvidas. É que
a revolução digital não vai deixar de acelerar e de marcar, de forma inexorável e
cada vez mais profundamente, o destino
da Humanidade.•
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1.
as tecnologias da
transformação
digital

1.1
Big Data
Analytics

O

volume e a diversidade
de informação
produzidos pelo mundo
digital não tem precedentes.
Transformar esta gigantesca
quantidade de dados em
valor, para identificar novas
oportunidades de negócio,
tomar melhores decisões, ter
operações mais eficientes ou
clientes mais felizes, é o desafio
de todas as organizações. Por
isso, as múltiplas ferramentas
de big data analytics, como data
mining, análise preditiva, text
mining ou forecasting estão na
ordem do dia...

O atual movimento de transformação digital
assenta de forma fundamental na capacidade das
empresas em gerar e alavancar um conjunto de novos
ativos, nomeadamente os dados.
Na procura de novos canais, novos produtos, novas
experiências para os seus clientes, as empresas
investem cada vez mais na aquisição, integração
e exploração dos seus dados.O aumento exponencial
do volume de dados traz um desafio acrescido para
as empresas: a capacidade de extrair valor de todos
esses dados, encapsulando a complexidade e produzindo outputs para o negócio que sejam compreensíveis, verificáveis e de confiança.
As tecnologias de big data e analytics trazem consigo
a capacidade de, recorrendo a novas ferramentas, arquiteturas e metodologias, responder a três variáveis
críticas de forma distintiva para as quais as abordagens tradicionais encontram importantes limitações:
Volume – As volumetrias associadas às atuais
necessidades de informação passaram de terabytes
para petabytes;
Velocidade – O processamento de informação
em tempo real, nomeadamente associado a paradigmas de streaming tornaram-se parte essencial
das plataformas de dados das empresas;
Variedade – As tipologias de informação endereçadas pelas soluções de big data e analytics
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passam a alavancar novos tipos de informação como sensores, logs, áudio
e vídeo, para os quais as plataformas
tradicionais de gestão de informação
não dão resposta.
A análise e exploração de toda esta
complexidade requer ferramentas analíticas avançadas que identifiquem de
forma automática regras, comportamentos e previsões de negócio.
Neste novo ambiente, a integração dos
modelos analíticos nos processos de
negócio das empresas é fundamental
para o sucesso das iniciativas de big
data e analytics.
Assistimos nesse sentido a um processo de industrialização dos processos
analíticos. A função analítica assume
um papel central no desenho das estratégias de negócio, com impacto relevante no desenho das organizações onde
novas funções são criadas para suportar
este desígnio.
O desafio para as empresas está neste
momento na capacidade de potenciarem o seu negócio através dos dados de
forma inteligente, trazendo para o centro
das suas operações os insights que as
novas plataformas fornecem.

Altran

EGAM
Plataforma de análise de condição e risco para
gestão de ativos elétricos

O que é o EGAM? Consiste no desenvolvimento de solução de gestão de ativos
e manutenção preditiva para o setor de
energia elétrica por forma a gerir, prever
e prevenir falhas nos ativos da rede
elétrica.
As concessionárias e operadores de serviços elétricos enfrentam diversos desafios num mercado em constante mudança. A gestão de ativos desempenha um

papel importante nos negócios e há uma
necessidade crescente de investir com
eficiência, e de uma forma transparente
nas decisões de investimento. Por outro
lado, as concessionárias e operadores
do setor de energia necessitam de uma
gestão de ativos que tenha em conta
a condição do ativo e risco associado,
a fim de otimizar os investimentos e
reduzir os custos de operação e manutenção. Assim, é essencial o processamento de grandes quantidades de dados
de ativos, de várias origens para avaliar
em pleno as condições de suporte e atividade dos mesmos. Esta análise pode
fornecer informações sobre a condição
de ativos elétricos para melhorar a
tomada de decisões sobre sua preservação e manutenção.

DESAFIos
Destacam-se como principais objetivos
desta iniciativa:
Desenvolvimento de uma solução
integrada de apoio à decisão, com
foco nas estratégias de gestão, otimização da operação e manutenção
dos ativos da rede elétrica. Por meio
da ingestão de dados de várias fontes
estruturadas e não estruturadas, centralizadas numa plataforma analítica,
foi possível processar grandes quantidades de informação detalhada, e
em tempo real, sobre o ativo e, assim,
otimizar o ciclo de vida dos transformadores de potência e restantes
ativos da rede elétrica;
Implementação de uma arquitetura
integrada de big data para suportar a
coleta de grandes volumes de dados,
garantindo paralelamente, a capacidade de computação necessária ao
processo em tempo real;
Implementação de processos de monitorização de ativos elétricos em tempo
real de modo a otimizar o processo de
tomada de decisão em situações críticas ou de intervenção imediata;
Levantamento e desenvolvimento
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trazendo para
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que as novas
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ARQUITETURA DA SOLUÇÃO COM A REPRESENTAÇÃO DAS DIFERENTES CAMADAS E TECNOLOGIAS ENVOLVIDAS
REDE DE ACESSO
(EDGE)

VUEFORGE EGAM
(PLATAFORMA - Ecossistema Hadoop)

REDE
CORPORATIVA

ATIVO ELÉTRICO
STREAMING
COMPUTING

DISPOSITIVO

IOT
GATEWAY

EDGE
SERVICES

INTEGRAÇÃO
DE DADOS

Processamento de Dados

Armazenamento de Dados

Aplicações

Segurança

ARMAZENAMENTO
DE DADOS

ANÁLISE &
VISUALIZAÇÃO

TRANSFORMAÇÃO
E CONEXÃO

TRANSFORMAÇÃO
E CONEXÃO

SISTEMAS
CORPORATIVOS

DADOS

Infraestrutura
Fonte: Altran

O EGAM é
uma solução
de gestão
de ativos e
manutenção
preditiva para
o setor de
energia por
forma a gerir,
prever e prevenir falhas
nos ativos da
rede elétrica

de uma framework1, modelos físicos
(standards internacionais) e analíticos
otimizados para o setor energético, e
que serviu de base para o cálculo do
índice de condição, para diferentes
ativos da rede, através da aquisição de
parâmetros e dados de operação.

Tecnologia
Nesta solução foram usadas diversas
tecnologias, em função das diferentes
camadas da arquitetura implementada
(em cima). Para a transformação de
dados nos diferentes processos de ETL
foram utilizados: Kafka, Spark, Storm, R,
Pentaho Data Integration (PDI) e Oozie.
Para a integração de dados de diferentes
fontes foram utilizados: Kafka, Sqoop,
Storm, PDI, Python e R. Para o armazenamento dos dados foram utilizados
Hive e PostgreSQL, enquanto que na visualização dos dados e analítica, foram
utilizados D3, Angular JS, R e Spark.

Resultados
Alinhamento da solução com modelo de saúde e criticidade utilizado ao
nível do grupo de DNO's para obtenção
do índice da condição, sendo parametrizável a vários tipos de ativos da rede
elétrica, como transformadores de
potência e disjuntores;
Criação de uma plataforma web
para análise de ativos, incluindo mapas de localização geográfica, KPIs de
condição, risco atual e futuro;
Implementação de arquitetura de
big data para aquisição, ingestão, análise de dados provenientes dos ativos
da rede elétrica, assente em tecnologia de computação distribuída.
Com esta iniciativa pretende-se contribuir para uma diminuição significativa
dos custos associados à reparação e
manutenção de ativos, uma vez que se
torna possível acompanhar a evolução
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da condição dos mesmos e intervir
proativamente, diminuindo o tempo de
paragem dos ativos e possibilidade de
dano permanente. Os ensinamentos
adquiridos serviram como modelo base
no desenvolvimento de novos projetos
em manutenção preditiva, acabando por
potenciar o alargamento do âmbito a
outros equipamentos e setores.
Coordenação/Autoria: Jorge Afonso e Filipe
Mendes, Altran
1

https://www.ofgem.gov.uk/system/files/
docs/2017/05/dno_common_network_asset_indices_methodology_v1.1.pdf

Distribuição dos ativos por nível de saúde
e respetiva matriz de risco

Localização geográﬁca
dos ativos da rede

Visualização das pontuações
e fatores aplicados a diversos
componentes do ativo

CGI

Modelação Preditiva
Recurso a tecnologia user friendly que permite uma
excelente organização dos estudos na forma de
projetos, de um modo claro e percetível em todas as
fases até ao output final

Desafios
Criar um modelo de machine learning
que permita traçar o perfil dos vários
clientes em fase de incumprimento de
crédito, onde este perfil deverá identificar e segmentar os clientes em quatro a
cinco clusters por forma a segmentá-los
de acordo com as suas características e
tipo de recuperação.
Um dos objetivos será fornecer à instituição financeira, um conhecimento
aprofundado sobre quem são os seus
clientes com crédito em incumprimento,
possibilitando à mesma desenhar uma
estratégia ou ajustar a sua atual estratégia de recuperação de crédito, minimizando os custos inerentes e maximizando os seus resultados relativamente ao
crédito recuperado, consequentemente
diminuir as imparidades de crédito.
O modelo deverá ainda classificar e
detetar clientes em risco de serem

classificados como devedores, antes
mesmo destes entrarem em situação de
incumprimento com as suas responsabilidades, permitindo desta forma agir
proativamente e não reativamente.
Atuando na raíz e início do problema, e
não após o incumprimento.
O modelo de machine learning deverá
ainda sugerir qual o melhor canal de
comunicação para abordagem do mesmo na sua recuperação, e orientar os
clientes de forma multicanal.
O tratamento dos dados e organização
dos mesmos foi feito em SAS Enterprise Guide, até à construção final da
ABT (Analise Base Table). Este projeto
foi construído de forma a reproduzir a
informação toda à data pretendida. A
maior dificuldade foi aceder a um elevado número de tabelas com informação
dispersas em vários datamarts, assim
como o conhecimento a adquirir sobre a
metadata no espaço de tempo a que nos
tinha sido proposto. Todo o tratamento
dos dados, bem como a preparação,

A modelação
preditiva
permite uma
excelente
organização
dos estudos
na forma de
projetos, de
um modo
claro e percetível em todas
as fases até
ao output final
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DATA INTEGRATION
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Fonte: CGI

O desafio
neste caso
foi criar um
modelo de
machine
learning que
permita
traçar o perfil
dos vários
clientes em
fase de incumprimento
de crédito

foram igualmente tidas em consideração, assim como a sua evolução ao
longo do tempo.
O modelo de machine learning foi realizado em SAS Code, assim como todas
as etapas inerentes ao tratamento de
eventuais outliers, e sempre de forma a
não perder informação. A fase de testes
e preparação dos dados que levaram à
construção da mencionada ABT, assim
como a avaliação do modelo de machine
learning, e a seleção dos casos de treino
para a aprendizagem do modelo foram
feitas em SAS Code e SAS Enterprise
Guide. Todo o processo de data mining
recorreu a metodologia SEMMA by
SAS®, acrónimo de Sample, Explore,
Modify, Model e Assess.

e tratamento dos missing data, foram
feitos nesta tecnologia.
O modelo deverá ser realizado ao nível
do cliente e não do produto, mas considerar todos os produtos de crédito que
o cliente possa ter. Foi importante toda
a fase de estratégia de consideração
de produtos de crédito, saldos e datas
de vencimento de prestações quando o
cliente tem mais do que um produto de
crédito e consequentemente mais do
que uma prestação.
Para a realização deste modelo foi
necessário incorporar informação por
forma a avaliar a componente comportamental de cada cliente, como um
individuo, afim de aferir o seu comportamento de risco, não só a nível de
poupanças, como a nível de consumo. A
ideia primordial era ter uma visão 360º
do cliente, e incluir toda a sua relação
comercial com a instituição financeira.
A informação relativa às suas responsabilidades ao nível do Banco de Portugal,

A tecnologia utilizada foi SAS Enterprise
Guide®, um software da SAS®.
SAS Enterprise Guide é uma das ferramentas do SAS® que capacita o acesso
a um grande volume de dados e permite
aos utilizadores analisá-los de acordo
com os objetivos de estudo que se propõem resolver.
Quando falamos em analisar dados,
estamos a falar obviamente, em extrair
conhecimento de um elevado número
de dados (informação), estruturados
e/ou não estruturados. O que é mais
relevante não é a quantidade de dados,
mas sim o que se faz com os mesmos,
e aqui o conhecimento de negócio é
fundamental para se poder construir um
bom projeto, por forma a retirar insights
relevantes que proporcionam melhores
tomadas de decisão.
Os analistas de negócios podem produzir análises e distribuir relatórios, tendo
por base os diversos datamarts de informação a que têm acesso, de uma forma
rápida e bastante eficiente, podendo
inclusive automatizar relatórios e criar
dashboard em tempo imediato, podendo
libertar os utilizadores para repensar
estratégias de negócio.
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Esta tecnologia é muito user friendly,
podendo utilizar, linguagem de programação (SAS Code) dentro do próprio
software ou utilizar os wizzards e até
mesmo criar vários projetos object oriented, quer na componente query ou reporting. A tecnologia permite uma excelente
organização dos estudos na forma de
projetos, de um modo claro e percetível
em todas as fases até ao output final.
Esta tecnologia está preparada para
lidar com um elevado número de dados,
com relativa rapidez de processamento.
Ainda que existam softwares da própria
SAS específicos para desenvolver modelos de machine learning, o Enterprise
Guide também o permite recorrendo a
código SAS, incorporando-se o mesmo
na tecnologia que está a ser utilizada.

ResultadoS
O modelo conseguiu discriminar e
classificar com sucesso os clientes de
acordo com os clusters previstos, tendose conseguido implementar medidas
imediatas para um conjunto de clientes,
por forma a reduzir o número de situações de incumprimento.
Resultados imediatos atingidos: redução
de cerca de 11% dos clientes, com pelo
menos um produto de crédito, que apresentavam situação de incumprimentos,
através de uma medida estratégica
relativamente simples de implementar
sugerida à instituição financeira, e 9%
de recuperação estimada no cluster
identificado. Este cluster ajudou na
identificação e recuperação dos índices
de incumprimento (cerca de 20%) dos
clientes que apresentavam situações
recorrentes, permitindo à instituição
financeira reduzir os seus valores de
imparidades de forma relevante.
12% dos restantes clientes foram encaminhados de forma correta e adequada,
para o canal mais conveniente e ajustado à realidade de cada um.
Coordenação/Autoria: Miguel Guedes, CGI
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CGI

Situational Awareness
no contexto de um DSO
A conjugação de várias soluções que permitem
avaliar e inferir o comportamento da rede em tempo
útil e atuar em conformidade

Desafios
O desafio colocado pelo DSO - Distribution System Operator (operador da rede
de distribuição) consistia em melhorar
o seu conhecimento sobre o comportamento da rede de distribuição de alta
e média tensão do ponto de vista da (i)
operacionalidade, (ii) disponibilidade e
(iii) eficácia, indicadores cruciais para
suportar o processo de decisão que
assegura o delinear das intervenções na
rede, tanto do ponto de vista operacional
como estratégico. O conhecimento dos
três indicadores permite ao DSO: 1) assegurar os seus compromissos junto do
regulador; 2) prestar um melhor serviço
aos consumidores; e 3) minimizar os
custos de operação e manutenção da
rede de distribuição.
A operacionalidade mede o tempo
que uma unidade instalada se encontra operacional, excluindo os condicionalismos operacionais associados,
nomeadamente as avarias efetivas, as
unidades sob observação, as unidades
sob intervenções de manutenção, as
unidades em deslocalização geográfica ou ainda as unidades inibidas sob
autorização.
A disponibilidade mede o tempo
em que a rede se encontra sem falhas
de comunicação associadas, falhas
essas que podem ocorrer entre o
Centro de Condução (CC) e a Unidade
Remota (UR).
A eficácia contabiliza o número de
comandos enviados para controlo
remoto das instalações da rede de distribuição, que ocorrem com sucesso.
O sucesso de um comando mede-se
pela capacidade da instalação de

O DSO (Distribution System
Operator)
pretendia
melhorar o
conhecimento
sobre o comportamento
da rede de
distribuição
de alta e
média tensão
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notificar o Centro de Condução que
o comando foi realizado, sendo este
indicador claramente afetados pelos
anteriores.

A framework
assenta sobre
diversas
tecnologias,
cada uma
cumprindo
um propósito
muito
específico

O DSO pretende ainda ter a capacidade de correlacionar eventos da rede,
conhecer em near real time as principais
medidas da rede (potência ativa, potência reativa, tensão, corrente) agregadas
a diferentes níveis da hierarquia (painel,
subestação, área organizativa) assim
como conhecer em real time, numa representação georreferenciada, o estado
da rede (energizada / não energizada)
estando esta informação enriquecida
com informação de previsão meteorológica (vento, temperatura, alertas meteorológicos) e o detalhe das intervenções
programadas no terreno.

Tecnologia
A framework assenta sobre diversas
tecnologias, cada uma cumprindo um
propósito muito específico que passamos a explanar.
A recolha e tratamento dos dados é assegurada através da combinação entre
o Oracle Data Integrator®, para informação que se pretende agregada e cuja
frequência de atualização não é critica, e
o Oracle Golden Gate®, cuja capacidade
de replicar em tempo real os dados fonte, permite disponibilizar a informação
com o mínimo de latência possível.
A consulta e exploração da informação
é realizada através do Oracle Business
Intelligence Entreprise Edition®, o que
permite aos utilizadores acederem
à visão agregada dos dados, bem
como acederem aos dados que estão
a ser replicados em tempo real, seja
através de relatórios, seja através de
dashboards.
Cientes da necessidade de dotar os
utilizadores da solução, da capacidade de manter as regras de negócio de
forma autónoma, foi desenvolvida uma
aplicação sobre a plataforma Oracle
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Application Express® que permite, sem
necessidade de intervenção do IT, modificar o comportamento dos processos
de tratamento de dados, definir thresholds e indicar as exceções às regras
implementadas.
Dado o volume e multiplicidade dos
dados recolhidos, torna-se impraticável
retirar todos os insights possíveis através da simples observação e exploração
dos dados, razão pela qual foi introduzida o Esper®, da EsperTech®, uma
solução de Complex Event Processing
que permite aos utilizadores identificar
correlações, antecipar comportamentos
e programar ações.
Foi ainda desenvolvida uma solução que
congrega toda a informação recolhida
e todos os meios existentes num único
ponto de acesso que para além de tirar
partido da disponibilização dos dados,
sejam eles dados históricos, sejam eles
previsões, capitaliza-os ao apresentá-los
de forma georreferenciada numa abordagem de location intelligence.
A captura e tratamento de dados foi
realizada via ODI, Oracle Golden Gate
e invocação de serviços REST. Um dos
principais desafios prendeu-se com o
facto de que a informação proveniente
do sistema SCADA (Supervisory Control
and Data Acquisition), pode sofrer atrasos na disponibilização (os eventos sem
sempre são registados na ordem em que
são gerados), o que obrigou a encontrar
uma solução que assegurasse a orquestração necessária e que passou pela
conjugação da réplica via Golden Gate
com o tratamento dos dados via ODI.
Os dados são modelados em áreas de
informação por forma a ser consultados via OBIEE (relatórios e dashboards)
maioritariamente para acesso a dados
históricos. Por forma a complementar o
OBIEE foi implementada uma framework
denominada inContext, que se suporta
no Esper para a correlação de eventos
e o GeoServer para o layer de georreferenciação e que está mais vocacionada
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Dado o
volume e
multiplicidade
dos dados, foi
introduzida
uma solução
de Complex
Event
Processing
que permite
identificar
correlações,
antecipar
comportamentos e
programar
ações
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para análise e representação dos dados
em tempo real.

ResultadoS

Os CTT pretendem obter
informação
das diferentes
máquinas de
uma forma
relacionada
e rápida para
maximizar a
sua utilização
e com isso
aumentar
a taxa de
correio
tratado automaticamente

A conjugação das várias soluções permite dotar o DSO de toda a informação
necessária para, com base em dados
históricos e com base em informação
previsional, conseguir avaliar e inferir o
comportamento da rede em tempo útil
e atuar em conformidade (Situational
Awareness).
O acesso estruturado à informação e a
correlação identificada entre os diferentes eventos que ocorrem nos ativos,
permite ainda suportar processos de
manutenção baseados na condição, ao
ser possível contabilizar o número de
comandos a que um ativo está sujeito
e os valores em que opera (técnicos
e ambientais), assim como identificar
tendências associadas ao desgaste dos
equipamentos, seja de forma direta (os
tempos de reação estão ao aumentar)
ou indireta (determinando que a proteção não foi eficaz).
O conhecimento do comportamento
da rede veio permitir o cumprimento
sistemático dos níveis de serviço a que
o DSO está obrigado, e assegurar uma
constante melhoria dos mesmos.
Coordenação/Autoria: Pedro Machado, CGI

giro, a grande maioria já está ordenada
de acordo com o percurso que o carteiro tem que fazer.
Todo este tratamento automático
das cartas gera muita informação de
diferentes fontes (máquinas), diferentes
formatos e que é constantemente analisada para otimizar o funcionamento
das mesmas. No entanto, existe alguma dificuldade na gestão desta informação quer seja no relacionamento da
mesma de todas as suas fontes, quer
seja na obtenção de indicadores em
tempo útil para que se consiga ser mais
eficiente na utilização das máquinas.

CTT

Portal de tratamento
Plataforma de big data e analytics

desafios
As cartas que os carteiros entregam na
casa das pessoas são sujeitas a uma
preparação prévia através de máquinas
específicas que têm como função fazer
o tratamento e sequenciamento das
mesmas. Desse modo quando o carteiro recebe as cartas para fazer o seu

Tecnologia
Neste momento, o projeto está em
fase de preparação, nomeadamente o
levantamento de todos os requisitos
por parte dos responsáveis pela gestão
das máquinas.
Do ponto de vista tecnológico, será necessária uma plataforma de big data e
analytics, uma vez que se trata de muita
informação gerada diariamente, sob
a qual será necessário efetuar várias
análises.
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Resultados
Pretende-se com esta solução conseguir obter informação das diferentes
fontes (máquinas) de uma forma
relacionada e rápida de modo a que as
operações consigam gerir as diferentes
máquinas de tratamento de uma maneira mais eficiente, maximizando a sua
utilização e com isso aumentar a taxa
de correio tratado automaticamente.
Coordenação/Autoria: Luís Nunes, CTT

NOS

Network Analytics
Big data na transformação para um paradigma
service centric orientado ao utilizador

desafios
O crescimento acentuado de utilização
de banda larga nos dispositivos móveis,
com utilizadores acederem a redes
sociais (Facebook, Snapchat, Instagram,
Twitter, etc), a utilizar aplicações de
comunicação de forma natural (Whatsapp, iMessenger, etc) cada vez mais
exigentes em quantidade e qualidade
de dados (Face Time, WhatApp) e vídeo
para comunicação pessoal (Whatsapp,
Face Time, etc) ou acesso a serviços
streaming de como o Netflix, coloca
maior pressão nos operadores de
comunicações, sobre a forma de gerir e
garantir em tempo real uma adequada
experiência de utilização.
A experiência de utilização (QoE) é, cada
vez mais, um fator crítico para a escolha
e lealdade de clientes, pelo que a NOS
lançou um projeto de desenvolvimento
de uma plataforma multi-tenant, escalável, que suportasse decisões concretizadas em ações não apenas corretivas,
mas preventivas e preditivas, criando
um ecossistema capaz de integrar uma
elevada quantidade de dados de vários
tipos (estruturados e não estruturados),
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com capacidade de os ingerir e processar em real-time, criando inteligência e
uma camada de visualização/automação para os explorar/analisar.

Tecnologia
Esta evolução de uma visão network
centric para um paradigma service
centric verdadeiramente orientada
ao utilizador, implica uma complexa
monitorização de centenas de gigabytes
de informação, recolhida de diferentes
fontes de dados, uniformizada, processada e só então correlacionada com a
visão de cliente. Tal obriga a data mining
sobre enormes volumes de dados,
sendo imprescindível conseguir montar
uma infraestrutura de big data, capaz
de lidar com os objetivos de um service
operations center.
O desenvolvimento da plataforma é
composto por cinco camadas:
Layer de aquisição, responsável
pela ingestão pull/push dos dados
recorrendo a tecnologias como Apache Flume, Elastic Logstash e Apache
Sqoop;
Layer de queuing, camada intermédia para a otimizar a eficiência da
injeção e recolha dos dados utilizando
o publish/subscribe message system
Apache Kafka;
Layer de processamento, para
processamento dos dados em tempo
real ou batch;
As frameworks de processamento distribuído utilizadas suportam
linguagens como o R, Python, Scala
e Java, linguagens de Scripting e SQL
para soluções mais simples. Foram
utilizadas frameworks como o Spark e
MapReduce no contexto do Hadoop, e
o motor de processamento do ElasticSearch;
O layer de visualização, integrando
ferramentas de exploração e visualização, incluem o Kibana no ambiente
ElasticSearch, o Hue e o Zeppelin no
ambiente Hadoop. Dotou-se a camada

O paradigma
service centric
orientado ao
utilizador,
implica uma
complexa
monitorização
de centenas
de gigabytes
de informação, recolhida
de diferentes
fontes,
uniformizada,
processada
e correlacionada com
a visão do
cliente
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da capacidade de interpretar bibliotecas Javascript para produção de
grafismos avançados;
Um layer de automação, que permitisse criar um motor de regras de
tratamento dos eventos registados por
sensores, com uma lógica de workflow
com “if-then-else”, tempo máximo de
execução de cada step (timeout) e
default exit values.

Resultados
A plataforma está em constante evolução e integração dos múltiplos use
cases identificados, dotando as equipas
de uma inédita capacidade de antecipar/
evitar incidentes através de uma visão
real-time do serviço do cliente, suportado por uma alarmística definida de
acordo com os vários use cases.
Os primeiros resultados proporcionaram
a capacidade de identificar a qualidade
de serviço das chamadas de voz de
cada um dos clientes/terminais, em
near real time (alguns dos indicadores
associados a QoS de serviço de voz que
tinham uma análise diária, passaram a
ser acompanhados com uma frequência
de cinco minutos) e a criação de um
modelo preditivo que permita estimar
a probabilidade de falha do serviço de
televisão, baseado na correlação entre
vários eventos dos sistemas que podem
influenciar o serviço.
Coordenação/Autoria: Amândio Sousa, NOS
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NOS

Portal de Informação
Turística
Big data e data science na geração de insights e
criação de indicadores inovadores sobre o turismo
de estrangeiros em Portugal

desafios
O setor do turismo em Portugal tem
vindo a contribuir de forma crescente
e com cada vez mais relevância para a
economia nacional.
A NOS lançou um projeto – Portal de
Informação Turística – onde se propôs
utilizar os dados gerados na sua rede
móvel, desenvolvendo modelos e analítica que possibilita transformar dados
técnicos de rede em informação relevante para a obtenção e disponibilização
de indicadores/insights reveladores de
características e comportamentos dos
turistas estrangeiros em Portugal e seus
padrões de mobilidade geográfica.

Tecnologia
A utilização da rede móvel é geradora de
grandes volumes de dados o que obriga
à utilização de uma infraestrutura de big
data capaz de endereçar as análises e
modelos analíticos necessários. Para
este projeto foram utilizados os mecanismos de aquisição e disponibilização
de dados de rede e infraestruturas de big
data da NOS. Utilizaram-se ferramentas
Microsoft para rápida prototipagem, sobre um muito grande volume de dados,
de algoritmos/modelos analíticos para
a criação de indicadores sobre turistas
estrangeiros em Portugal.
A recolha e difusão dos dados de
rede é feita recorrendo a tecnologias
como Apache Kafka e disponibilizados
de forma irreversivelmente anonimizados, expurgados de qualquer dado
pessoal, nas workbench de trabalho da
infraestrutura de big data;
Para o processamento dos modelos
recorreram-se a frameworks que su-
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portam linguagens como o R, Python
e SQL para soluções mais simples.
Foram utilizadas frameworks como o
Spark e MapReduce no contexto do
Hadoop;
Para o desenvolvimento do portal
foi utilizado um framework Javascript/
Bootstrap para a estrutura do site e foram utilizadas bibliotecas específicas
para produção de grafismos avançados, nomeadamente D3.js.

ResultadoS
A primeira fase do projeto culminou com
o lançamento do Portal de Informação
Turística (www.nos.pt/portalturismo),
onde é possível encontrar, sobre cada
município, informação sobre a forma
de indicadores e rankings, relativa ao
setor turístico, expondo características
mensuráveis úteis para uma maior
compreensão e avaliação de impacto e
contribuir para estratégias de abordagem do fenómeno ao nível municipal.
O Portal de Informação Turística
disponibiliza indicadores de presença
turística, de diversidade, de impacto do
turismo no município, decorrentes de
dados analisados e agregados sobre o
comportamento dos turistas a nível nacional e a nível municipal para um dado
período de tempo. Estes indicadores
estão acessíveis publicamente em open
data, são informação não disponível no
passado e apresentados de forma simples e intuitiva decorrente de desenvolvimento de grafismo próprio.
A infraestrutura, framework e modelos/
analítica criada permite o lançamento
de projetos de análise específica com
clientes – municípios e outros agentes
do setor do turismo – e variedade de use
cases – e.g. eventos, transportes, espaços comerciais, mobilidade de pessoas
e segurança.
Coordenação/Autoria: Amândio Sousa, NOS

A utilização
da rede móvel
é geradora de
grandes volumes de dados
o que obriga à
utilização de
uma infraestrutura de big
data capaz
de endereçar
as análises
e modelos
analíticos
necessários
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Randstad

XPT
Plataforma de análise descritiva e preditiva do
mercado de trabalho em Portugal

A Randstad
começou a investir em data
science com
o objetivo de
desenvolver
uma plataforma de análise
descritiva
e preditiva
que permite
compreender
o mercado de
trabalho em
tempo real

A Randstad desenvolveu uma plataforma de análise descritiva e preditiva do
mercado de trabalho em Portugal, o XPT
(eXperience PorTugal).
Esta solução permite suportar as operações de recrutamento das empresas,
que constituem o core do negócio, bem
como dos clientes na ajuda à decisão
estratégica de aquisição e retenção de
talento. Esta informação é suportada em
dados públicos, como seja a informação
macroeconómica, o desemprego, os
fluxos migratórios, de ensino, entre outros. São também considerados dados e
estudos exclusivos da Randstad, como
seja o Randstad Employer Brand Research (efectuado pela empresa de estudos
de mercado internacional – TNS), o
workmonitor (inquérito sobre as intenções de mobilidade dos trabalhadores)
e os dados reais de vencimentos pagos
pela empresa (um universo de mais de
55.000 pessoas por ano considerando o
número de declarações de IRS emitidas),
entre outras informações que possam
contribuir com dados relevantes para
esta análise.
A tecnologia que está por detrás do XPT
é suportada em Google Cloud Storage
utilizando infraestrutura de dados bigquery. Toda a componente de forecasting é feita com suporte a linguagem de
programação “R” e todo os algoritmos
de natural language processing são
desenvolvidos em Python. A forma
como são apresentados os dados é em
Microsoft PowerBI que permite análises
facilitadas e o acesso em qualquer lugar
ou dispositivo.

Desafios
Em 2017, a Randstad Portugal começou a investir em data science com o

principal objetivo de tirar proveito da
informação gerada por mais de 55.000
pessoas que anualmente trabalham
com a empresa, analisar mais aprofundadamente os 700.00 candidatos em
base de dados bem como correlacionar
os dados públicos disponíveis. Esta
informação conjugada com indicadores
demográficos garante uma amostra significativa da população ativa portuguesa
que pode assim ser caracterizar com
alguma precisão e fazer uma análise
preditiva, avaliando a necessidade de
recursos futuros.

Tecnologia
Foi assim que nasceu o XPT, utilizando as mais avançadas tecnologias de
gestão e análise de dados. A Randstad
desenvolveu um conjunto de algoritmos
que permitem compreender o mercado
de trabalho em tempo real, conseguindo
saber todas as empresas que estão a
recrutar, quantos recursos precisam e
quais os skills que são procurados. Toda
a componente preditiva surge com a
captação de muitos registos históricos
de dados que conjugados permitem
encontrar comportamentos padrão.

ResultadoS
Entre vários outcomes, o XPT permite conhecer quais as competências
existentes em cada distrito e concelho
do país bem como as suas capacidades
atuais e necessidades futuras. Esta visão permite que as entidades públicas e
as privadas possam antecipar o desenvolvimento de novos skills adequando a
oferta formativa local e assim reduzir o
impacto da falta de recursos que hoje se
verifica por todo o país.
Coordenação/Autoria: Inês Veloso, Randstad
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SAS

Ocidental usa analítica
para melhorar as
campanhas
Optimização e previsão aumentaram taxas de
sucesso em 88%

Num mercado altamente concorrencial
que é a indústria seguradora, o crescimento acentuado do volume de dados
e da sua consequente importância na
transformação da informação em conhecimento é um fator crítico.
Para satisfazer as necessidades dos
clientes e da empresa, sobretudo numa
estratégia comercial mais assertiva,
colocaram-se à equipa de marketing três
grandes desafios: prever tendências;
gerar leads e medir o desempenho das
campanhas. Cientes da importância
destes três objetivos, a equipa analítica
iniciou o trabalho de análise de informação, fruto da agregação e disponibilização dos dados iniciada anteriormente
e que permite uma exploração ágil e
simplificada dos dados.
Concentrada na análise do comportamento dos clientes, das interacções,
dos canais, do que compram e porquê, a
equipa de data mining iniciou o trabalho,
com sistemas SAS, de criação dos perfis
dos clientes. Após esta fase, surgiu a
necessidade de efetuar a modelação
preditiva e a criação de modelos para
otimização das campanhas, essenciais
para uma tomada de decisão mais assertiva e de valor tanto para os clientes
como para a empresa.
Um dos métodos utilizados, recorrendo
à tecnologia analítica SAS, foi o scoring
de clientes, conseguindo gerir a sua satisfação, a sua fidelização e por consequência perceber as suas necessidades
e dar resposta adequada a cada uma
das fases do seu ciclo de vida ou do seu
negócio.
Em suma, as duas soluções, uma de
agregação, exploração e disponibiliza-

ção de dados e a outra analítica com
tecnologia avançada de data mining, são
complementares e permitiram reduzir o
tempo de resposta.
O impacto e retorno foi quantificável
ao utilizarem sistemas e metodologias
analíticas, nomeadamente no aumento
da taxa de sucesso das campanhas
em 88% e a melhoria significativa do
processo de identificação e melhoria
das leads geradas. Demonstração da assertividade, coerência e detalhe que se
consegue retirar da análise dos dados.
Mas o impacto também se fez sentir em
termos qualitativos na capacidade de
trabalho que se tornou mais assertiva e
produtiva.
Outra das áreas com benefícios diretos
foi a possibilidade de identificar tendências do mercado, perfis e comportamentos dos clientes, permitindo uma
maior celeridade e eficácia das decisões
tomadas.

Desafios
Prever tendências
Gerar leads
Medir e optimizar as campanhas

Tecnologia
Agregação, exploração e disponibilização de dados com SAS
Analítica avançada com data mining
recorrendo a SAS Enterprise Miner

Resultados
Taxa de sucesso das campanhas
aumentaram 88%
Melhoria da qualidade das leads
Identificação de tendências do
mercado, perfis e comportamentos
dos clientes
Coordenação/Autoria: Luís Bettencourt Moniz,
SAS
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Neste caso,
duas soluções, uma de
agregação,
exploração e
disponibilização de dados
e a outra
analítica,
recorrendo a
data mining,
permitiram
reduzir o
tempo de
resposta

1.2
Blockchain
crypto currency

C

omeçou por ser
a tecnologia que
está na base das
cryptocurrencies, ao permitir
validar transações e registos,
sem o controlo de uma
entidade central e reduzindo
os custos das transações.
Agora, a tecnologia blockchain
promete revolucionar não só o
mundo financeiro, mas outras
áreas, já que tem a capacidade
de transformar modelos de
negócio, tornar as transações
mais seguras e dificultar os
ataques dos hackers e as
fraudes.

Sendo a primeira vez que, no âmbito deste estudo, o tema é abordado de forma estruturada, torna-se
essencial destacar uma substancial diferença entre
o conceito de blockchain (a tecnologia) e as criptomoedas (uma aplicação da tecnologia), tão frequentemente confundidos como estando de alguma forma
intrinsecamente ligados.
De facto, as primeiras aplicações práticas da tecnologia foram realmente as criptomoedas, notoriamente
tendo sido a bitcoin a plataforma pioneira que deu
a conhecer ao mundo o potencial transformador
do blockchain. Esta tecnologia tem sido estudada e
desenvolvida enquanto ferramenta de suporte ao desenvolvimento de novos sistemas de armazenamento
e processamento de informação, isentos dos riscos
de manipulação e controlo da informação por parte
de indivíduos ou organizações. Pretende-se substituir
o elemento humano por mecanismos automáticos e
algoritmos matemáticos, mas em nenhum momento se deve confundir este objetivo com a utilização
de inteligência artificial, porquanto em blockchain a
plataforma rege-se por regras claramente definidas e
aceites consensualmente por todos os participantes.
Apresentamos em seguida a caracterização da tecnologia blockchain, a sua fundamentação científica
e tecnológica, a significância de cada uma das suas
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principais características no âmbito da
construção de sistemas de informação,
bem como um resumo das principais
implementações existentes atualmente.
Dada a relativa juventude e constante
evolução desta tecnologia, é notória a
existência a nível mundial de um número
ainda reduzido de casos de utilização
efetivamente operacionais, que se
tenham desenvolvido completamente,
sendo de destacar a relativa imaturidade das organizações portuguesas em
termos de domínio da tecnologia, o que
indicia estarmos perante o início de um
processo de aprendizagem, investigação
e experimentação.
Assim, optamos por apresentar um
conjunto de casos de uso genéricos,
amplamente estudados e testados por
diversas organizações a nível internacional, por forma a evidenciar potenciais
aplicações práticas por parte das organizações portuguesas.
Complementarmente apresentamos
ainda o panorama local, com ênfase na
constituição da Aliança Portuguesa de
Blockchain e no conjunto das iniciativas
em curso por parte de instituições académicas e empresas nos mais diversos
setores de atividade.

Características
Concetualmente, blockchain (em
português, "cadeia de blocos") tem
como fundamento um registo contínuo
de dados, eventos ou transações numa
estrutura de blocos, ligados entre si
e protegidos através de criptografia.
Esta estrutura é suportada por um
sistema de computação distribuída,
acrescentando-lhe características
adicionais de segurança, como sejam
a resiliência face a falhas ou tentativas
maliciosas de manipulação de dados.
Historicamente, a primeira proposta de
utilização de um sistema concebido
com estas características surgiu na

sequência do colapso financeiro de
2008, que resultou de desregulação no
setor financeiro e da possibilidade de
indivíduos e instituições manipularem
informação de forma pouco transparente, movidos por ganância.
A ideia consistia em conceber uma
plataforma onde a informação reside e
circula de forma transparente, e onde o
fator de risco associado à intervenção
humana é eliminado, sendo substituído
por elementos automáticos de controlo
com base tecnológica e sobretudo matemática. A informação passaria então
a ser validada e tornada indelével pelos
mecanismos tecnológicos subjacentes
à plataforma, assegurando total rastreabilidade dos dados.
Fruto do contexto em que a ideia foi concebida, o caso de uso prático para utilização da tecnologia pretendia ser uma
forma descentralizada e efetivamente
desintermediada de permitir transações
financeiras entre quaisquer indivíduos de
forma rápida e segura. Estas transações
operariam sobre uma representação
virtual de dinheiro, as ditas criptomoedas (na conceção original, o bitcoin), e
a plataforma atuaria como um registo
público de todas as transações financeiras entre participantes na rede, incorporando um algoritmo que permite resolver
o potencial problema da dupla utilização
da mesma moeda, sem recurso a uma
autoridade central.
As criptomoedas rapidamente se tornaram populares e neste momento são
diversas as plataformas concorrentes
no mercado, mas os consumidores
têm efetivamente pouca (ou nenhuma)
proteção, em virtude de não existir
regulamentação ou qualquer garantia
de liquidez associada às criptomoedas,
que, no entanto, têm tido forte adesão e
um movimento especulativo associado
que torna o fenómeno indiscutivelmente
uma realidade a considerar. De tal forma
que diversos bancos centrais têm vindo
a considerar seriamente a possibilida-
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TYPES OF DISTRIBUTED LEDGERS
Distributed ledger Technology
“Blockchain”

PERMISSIONLESS,
PUBLIC, SHARED
SYSTEMS

PERMISSIONED,
PUBLIC, SHARED
SYSTEMS

PERMISSIONED,
PRIVATE, SHARED
SYSTEMS

DATABASES

Cross Stakeholder Decentralization

Fonte: Imperial College London

Um dos
componentes
tecnológicos
mais relevantes que
caracterizam
a plataforma
blockchain é
o mecanismo
de consenso,
num acórdão
entre todos os
nós da rede

de de regular a utilização de moedas
digitais mas com correspondência e
garantia dada por uma moeda fiat (curso legal).
Não sendo objetivo deste texto desenvolver a fundo o tema das moedas
digitais, deixamos aqui uma ligação para
um texto publicado pelo Fundo Monetário Internacional onde se explica a
diferença entre moedas digitais e criptomoedas (https://www.imf.org/external/
pubs/ft/sdn/2016/sdn1603.pdf).
Um dos componentes tecnológicos
mais relevantes que caracterizam a
plataforma blockchain é o mecanismo
de consenso.
Para cada bloco ser criado, é necessário ser primeiro validado pelos nós da
rede. O processo de validação do bloco
recorre aos nós da rede e é chamado
de consenso. O consenso é, tal como o
nome o define, um acórdão entre todos
os nós da rede, de modo a ser tomada
uma decisão final, como por exemplo
uma transação. Existem muitos tipos de
mecanismos de consenso para implementações de blockchain. Os mais usados, sobretudo em criptomoedas, são:
Proof-of-work (prova de trabalho):
Algoritmo que consiste em responder
a um problema matemático apenas
solucionável usando poder computacional de força bruta, mas cuja
solução é facilmente validável por

51% da rede1;
Proof-of-stake (prova de participação): Algoritmo que consiste em
escolher um validador para o bloco seguinte aleatoriamente, mas tendo em
conta o número de moedas que cada
nó possui. De forma semelhante ao
que acontece na lotaria, quantos mais
bilhetes (moedas) um utilizador comprar, maior a probabilidade que ele/ela
tem de ganhar (validar o bloco)2;
Proof-of-authority (prova de autoridade): Algoritmo que consiste em
aprovações de transações vindas
de nós validadores. Estes nós são
escolhidos a priori e não podem ser
comprometidos. É semelhante a ter
vários administradores de rede cujo
trabalho é validar as transações3;
Proof-of-importance (prova de
importância): Algoritmo semelhante
a Proof-of-Stake, mas tendo em conta
não só o número de moedas do nó
mas também a sua atividade na rede,
ou seja, o próximo validador do bloco
é escolhido pela sua riqueza e pela
sua importância na rede. A importância de um nó é definida por quanto
ele transaciona e com quem ele
transaciona4.
Das diversas implementações de blockchain existentes destacam-se aquelas
que são desenvolvidas e suportadas
por alianças formadas entre empresas
tecnológicas, universidades, bancos e
empresas dos mais diversos setores
de indústria. Exemplos são o projeto
Hyperledger da Linux Foundation (http://
www.hyperledger.org), o projeto Corda
do consórcio de bancos R3 (http://docs.
corda.net) e o projeto Enterprise Ethereum, da aliança com o mesmo nome
(https://entethalliance.org/).
Desde a conceção inicial do conceito de
blockchain associado às criptomoedas
em 2009, passando pelo reconhecimento de diversas novas áreas de aplicação da tecnologia com o surgimento
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do "Blockchain 2.0" em 2014, até ao
momento em que vivemos hoje, repleto
de notícias sobre diversas experimentações em curso em áreas como os
serviços financeiros, seguros, segurança
alimentar, identidade digital e registos de
saúde, importa salientar um conjunto de
evidências amplamente divulgadas nos
meios noticiosos especializados:
Blockchain não é uma ferramenta
universal. De facto, importa afirmar
que a tecnologia de forma isolada não
é uma ferramenta aplicável a todo e
qualquer caso de uso, nem deve ser
considerada um substituto para tecnologias convencionais, antes servirá
como um complemento às mesmas,
e servirá para definir as fundações
tecnológicas dos futuros sistemas
económicos e sociais, bem como para
redefinir os modelos de negócios.

As DLT são mais eficazes em redes
de negócio com diversos participantes. Embora existam vantagens em
utilizar DLT’s dentro de uma organização, sobretudo quando esta possui
uma organização distribuída, quer a
nível departamental ou internacional,
outras tecnologias mais convencionais e sobretudo mais maduras se
prestam a este tipo de utilização,
quando uma única organização é detentora da informação que se pretende
gerir e partilhar.
O Fórum Económico Mundial (World
Economic Forum) tem vindo a desenvolver um conjunto de comunidades
de estudo, das quais se destacam os
Global Future Councils, redes interdisciplinares de partilha de conhecimento
que visam promover o pensamento

O blockchain
potencia a
simplificação
de processos,
reconhecendose esta tecnologia como
componente
fundamental
para o futuro
das indústrias,
governos e
sociedade em
geral
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The World Economic Forum's analysis has yielded six key ﬁndings
regarding the implications of distributed ledger technology (DLT)
on the future of ﬁnancial services
Key ﬁndings

1. DLT has great potential to drive simplicity and efﬁciency through the

establishment of new ﬁnancial services infrastructure and processes

2. DLT is not a panacea; instead it should be viewed as one of many technologies

that will form the foundation of nextgeneration ﬁnancial services Infrastructure

3. Applications of DLT will differ by use case, each leveraging the technology in
different ways for a diverse range of beneﬁts

4. Digital Identity is a critical enabler to broaden applications to new verticals;
Digital Fiat (legal tender), along with other emerging capabilities, has the
ability to amplify beneﬁts

5. The most impactful DLT applications will require deep collaboration between
incumbents, innovators and regulators, adding complexity and delaying
Implementation

6. New ﬁnancial services infrastructure built on DLT will redraw processes and

call into question orthodoxies that are foundational to today's business models
Fonte: http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_future_of_ﬁnancial_infrastructure.pdf, páginas 18 e 19

A Aliança
Portuguesa de
Blockchain é
uma coligação
de empresas,
academias e
entidades governamentais
que procuram
aumentar os
seus conhecimentos sobre
esta tecnologia emergente
todo o mundo

inovador sobre o futuro da nossa sociedade. No âmbito destes concelhos,
destaca-se a rede dedicada ao estudo
do futuro do blockchain, reconhecendose assim esta tecnologia como uma
componente fundamental para o futuro
das indústrias, governos e sociedade
em geral. Este grupo de personalidades, representantes das mais diversas
organizações a nível mundial, têm vindo
a publicar os resultados da sua análise,
com saliência para a publicação feita em
agosto de 2016 na habitual conferência
anual em Davos, onde se estudavam os
potenciais impactos da tecnologia blockchain para o futuro das infraestruturas
de serviços financeiros (ver quadro com
as conclusões chave do World Economic Forum).
Complementarmente, desta análise
resultou um conjunto de evidências (ver
quadro da página ao lado) que se aplicam de forma mais abrangente a outros
setores de atividade e nos ajudam a avaliar potenciais casos de uso por forma a
extrair o máximo benefício da aplicação
desta tecnologia.
Resumidamente, o blockchain potencia
a simplificação de processos. Assumidamente será utilizado como suporte
a representações digitais de ativos

diversos como a identidade ou a moeda,
e terá tanto maior impacto quanto maior
for a participação (colaboração) entre
instituições na aplicação da tecnologia
aos processos que suportam as cadeias
de valor entre elas.
Assim, para melhor classificar os casos
de uso potenciais, devemos procurar
as seguintes motivações base para a
criação de plataformas assentes em
blockchain:
Possuir diversos participantes;
Procurar a simplificação operacional;
Aumentar a eficiência regulatória;
Reduzir riscos e tempos de execução de processos entre organizações;
Minimizar a fraude.
Os melhores casos de uso serão aqueles onde estes benefícios são devidamente quantificados e onde o desenho
das plataformas contempla o atingimento de um ou mais dos mesmos.

Casos de aplicação
em Portugal
Em Portugal destacam-se as iniciativas de investigação a nível universitário,
com particular destaque para os estudos e projetos desenvolvidos na área
dos sistemas distribuídos, que levaram
algumas universidades portuguesas a
desenvolver relações de parceria com
multinacionais e a colaborar na investigação de tópicos fundamentais para o
blockchain, como sejam escalabilidade e
protocolos de consenso.
Destacamos as iniciativas em curso pela
Universidade do Minho e TecnINESC,
na realização das conferências Chain-In
(www.chain-in.org) que visam reunir peritos das áreas académica, tecnológica
e industrial no debate de diversos temas
relacionados com o desenvolvimento da
tecnologia.
Também muito relevante é a estreita
parceria entre a divisão de pesquisa
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avançada da IBM na Suíça e diversas
instituições académicas portuguesas
(Universidade do Minho, Instituto Superior Técnico e Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa) que, ao longo
dos últimos 15 anos, têm desenvolvido
ativamente um conjunto de iniciativas
de pesquisa em sistemas distribuídos,
e mais recentemente no âmbito do
blockchain.
Este ano fica também marcado pelo
nascimento da Aliança Portuguesa
de Blockchain (www.all2bc.com), que
imediatamente começou a desenvolver
um importante trabalho de divulgação e
apoio ao tecido empresarial e ao próprio
governo português, do qual se esperam
resultados efetivos na mudança de comportamento organizacional face a esta
nova tecnologia, com boas perspetivas
de, num futuro próximo, se realizarem
diversos projetos nos mais variados
setores de atividade em Portugal
A Aliança Portuguesa de Blockchain é
uma coligação de empresas, academia e
entidades governamentais que procuram aumentar os seus conhecimentos
sobre blockchain, uma tecnologia emergente que ganha cada vez mais tração
em todo o mundo e nos mais variados
setores económicos.
Uma das iniciativas que a Aliança
promove são os Blockchain Challenges,
desafios de negócio baseados em blockchain. Estes reptos constituem desafios
criativos e tecnológicos com base em
distributed ledgers e são orientados para
vários setores, como banca, seguros ou
retalho, por exemplo, e que procuram
responder a uma ou mais necessidades
identificadas nesses setores e que o
blockchain pode ajudar a resolver.
Entidades como a Abreu Advogados,
BCSD, EMEL, Fidelidade e REN já lançaram os seus desafios de blockchain que
tocam vários setores que vão ser impactados por este paradigma. A sustentabilidade e a mobilidade, por exemplo,
são dois dos desafios lançados no site

Distributed ledger technology has great potential to drive simplicity
and efﬁciency through the establishment of new ﬁnancial services
infrastructure and processes
The following six key value drivers for DLT were identiﬁed through the in-depth
examination of nine use cases from across ﬁnancial services.
Value drivers

1. Operational simpliﬁcation

DLT reduces/eliminates manual efforts required to perform reconciliation and
resolve disputes

2. Regulatory efﬁciency improvement

DLT enables real-time monitoring of ﬁnancial activity between regulators and
regulated entities

3. Counterparty risk reduction

DLT challenges the need to trust counterparties to fulﬁl obligations as
agreements are codiﬁed and executed in a shared, immutable environment

4. A Clearing and settlement time reduction

DLT disintermediates third parties that support transaction veriﬁcation I
validation and accelerates settlement

5. A Liquidity and capital Improvement

DLT reduces locked-in capital and provides transparency into sourcing liquidity
for assets

6. Fraud minimization

DLT enables asset provenance and full transaction history to be established
within a single source of truth
Fonte: http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_future_of_ﬁnancial_infrastructure.pdf, páginas 18 e 19

da Aliança Portuguesa de Blockchain,
assim como o setor energético, seguradores e advocacia, para além de um
desafio aberto, promovido também pela
Aliança, onde qualquer ideia baseada em
blockchain pode competir.

Casos de aplicação
no estrangeiro
Mercado da Energia Solar
e Gestão da Rede Elétrica
Devido à novidade e ao potencial da
blockchain, há muito interesse em usá-la
para explorar novas oportunidades de
mercado ou capitalizar as existentes.
Um exemplo disso é a criptomoeda SolarCoin7, criada para incentivar a geração
de eletricidade a partir da energia solar.
Um caso de uso interessante para o
blockchain é a implementação de uma
rede peer-to-peer descentralizada para
transações de energia solar. Nesta
rede, cada par equipado com um painel
solar pode transacionar a energia solar
elétrica que gera diretamente com ou-

Há interesse
em usar o
blockchain
para explorar
novas oportunidades. Um
exemplo é a
criptomoeda
SolarCoin,
criada para
incentivar a
geração de
eletricidade
a partir da
energia solar
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Outra área de
interesse para
o blockchain
é a gestão
da cadeia
logística,
crucial para
a rastreabilidade e
garantia de
qualidade dos
componentes
em quase
todas as áreas
de negócios

tros pares (ou seja, sem a necessidade
de uma empresa de serviços públicos
como um intermediário) usando SolarCoins, no valor de 1MWh cada. Os pares
podem na mesma ligar-se à rede elétrica
principal caso haja falta de eletricidade
na sua rede. Projetos de pequena escala
baseados nessa ideia estão a ser lançados em quintas na Alemanha8. Projetos
mais ambiciosos, como o ElectraSeed
da ElectricChain9, têm como objetivo
fornecer eletricidade a milhões de pessoas nos países em desenvolvimento,
especialmente em locais onde há pouca
ou nenhuma infraestrutura.
A motivação para este caso de uso é dupla. Primeiro, a geração de eletricidade
a partir da energia solar é imprevisível e
não é ainda possível o armazenamento
eficiente de eletricidade, o que significa
que esta deve ser consumida (ou descartada) à medida que é produzida. Ao
permitir que os indivíduos giram diretamente suas necessidades de produção
e consumo, a quantidade de eletricidade
desperdiçada é reduzida. Em segundo
lugar, o uso do blockchain permite rastrear facilmente os produtores e consumidores de eletricidade, permitindo uma
gestão mais eficiente da rede elétrica.
Isso leva tanto a custos de manutenção
reduzidos para empresas de serviços
públicos quanto a um melhor serviço
prestado aos clientes.

Gestão da Cadeia Logística
Outra área de interesse para o blockchain é a gestão da cadeia logística. A
gestão desta cadeia é crucial para a rastreabilidade e garantia de qualidade dos
componentes em quase todas as áreas
de negócios, incluindo Manufactura,
Retalho, Saúde e Serviços Financeiros.
Um exemplo nesta área é o uso do
blockchain pelo Carrefour para fornecer
informações de rastreabilidade a produtores, processadores e distribuidores
sobre seu papel específico ao longo da
cadeia logística. O Carrefour escolheu

inicialmente aplicar a sua solução aos
seus frangos Auvergne, onde a cada
frango é associado um código QR. Usando um smartphone, os clientes podem
ler o código QR e rastrear todo o histórico desse frango ao longo da cadeia
logística, desde onde foi criado até à
prateleira do supermercado. Após o seu
sucesso inicial, o Carrefour pretende
expandir esta solução a mais linhas de
produtos de origem animal e vegetal10.
Outras iniciativas semelhantes para a
cadeia logística incluem a colaboração
da IBM com produtores, distribuidores e retalhistas à escala mundial no
desenvolvimento de uma plataforma de
segurança alimentar11 e a plataforma
de comércio eletrónico JD.com para
rastrear as importações de produtos de
carne bovina12.
A motivação para este caso de uso é
fornecer a todos as partes envolvidas
na cadeia logística uma base de dados
segura, partilhada e verificável contendo todas as informações relevantes
e garantindo os mais altos níveis de
segurança alimentar para os clientes
(por exemplo, facilitando a deteção e
contenção de surtos de doenças). A
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mada para ocorrer em 2019, apesar de
o CHESS ainda ser um sistema suficientemente confiável a curto e médio
prazo14,15. O sucesso da fase de testes
do sistema DLT efectuados ao longo
de dois anos motivou outras entidades,
como a Bolsa de Valores de Hong Kong,
a procurar soluções semelhantes16.
A motivação para esse caso de uso é a
necessidade da ASX de garantir maior
eficiência de mercado através de uma
melhor manutenção de registos, redução de problemas de conciliação, transações mais rápidas e melhor qualidade
de dados. O ASX também afirma que
o sistema DLT não só permitirá que os
clientes desenvolvam novos serviços e
reduzam custos, mas também colocará
a Austrália na vanguarda da inovação
nos mercados financeiros.
solução apresentada acima permite, por
exemplo, detetar se um produtor usou
antibióticos nos frangos, alimentou-os
com dietas livres de OGM, ou mesmo se
os frangos foram criados ao ar livre.

Registo de Transações
Financeiras
Uma das principais características do
blockchain que o diferencia de outras
tecnologias é a sua forma distribuída
e imutável de gravação de dados. Isso
torna-o extremamente adequado para
registar transações financeiras, pois elas
são a pedra angular da economia.
A Australian Security Exchange (ASX)
propôs um caso de uso cujo objetivo
é substituir o CHESS, o sistema actual
desenvolvido na década de 1990 para
registar participações e gerir a compensação e liquidação de transações de
capital na Austrália, com uma solução
Distributed Ledger Technology (DLT)
desenvolvida pela Digital Asset13. O sistema DLT não só será capaz de realizar
as mesmas tarefas que o CHESS, mas
também fornecerá recursos de armazenamento de dados de forma distribuída
e imutável. A substituição está progra-

Coordenação/Autoria: João Carreiro, José Portêlo,
Filipe Perestrelo, Altran e Paulo Silva, IBM
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O blockchain é
diferenciador
pela sua forma distribuída
e imutável
de gravação
de dados, o
que o torna
extremamente
adequado
para registar
transações
financeiras

1.3
Cloud
Edge

N

a era da cloud
computing, pessoas
e organizações
passaram a armazenar tudo
na ‘nuvem', registando-se
um aumento exponencial da
oferta destas soluções, que
trazem mais eficiência, eficácia
e competitividade. Mas a
crescente sofisticação trazida
pelas restantes tendências
tecnológicas e o disparar do
volume de dados obrigam ao
processamento mais célere da
informação. É neste contexto
que surge a edge computing,
vista como o futuro da IoT.

A Cloud | Edge apresenta um conjunto de características fundamentais nomeadamente:
Produtividade SaaS – Serviços empresariais
integrados para que os utilizadores da organização
possam trabalhar em equipa e colaborar entre si,
em qualquer lugar e em qualquer dispositivo. Ex:
email corporativo, chat de equipa, reuniões online,
co-criação e partilha segura de documentos, email
de grupo ou uma rede social para ambiente de
trabalho.
Produtividade PaaS/IaaS – Transformar rapidamente as ideias em soluções. Serviços para criação
rápida de aplicações móveis nativas, aplicações
Web ou outras experiências de próxima geração
(bots, realidade mista, etc.). Uniformização do ciclo
de vida de desenvolvimento com gestão centralizada e facilitada das aplicações, serviços e recursos,
com maior agilidade na entrega de aplicações
através de DevOps.
Modelo Híbrido – Garantir que os ambientes
locais e na cloud funcionam de forma consistente
em toda a sua organização. Por exemplo, o utilizador final pode usufruir de um início de sessão único
para aplicações na cloud e locais.
Inteligente – Desenvolvimento de aplicações
inteligentes através de serviços de inteligência artificial e armazenamento em escala de dados ricos.

a economia
digital
em portugal 2018
1.3 Cloud | Edge

31

THE RISE OF THE IT LEADER

3

MOBILITY KEEPS DRIVING INNOVATION

Innovation happens when people can work
freely together, regardless of their physical
location. Current technology continues to break
down barriers of time and place.
5 INSIGHTS THAT ARE TRANSFORMING IT LEADERSHIP
Today’s IT leaders are true agents of change.
Beyond just responding to business
requests, they are helping steer progressive
organizations in bold new directions.

1

IT CAN SHAPE BUSINESS STRATEGY

The role of IT leader has evolved from one
of utility to that of trusted advisor and partner.
From the cloud and analytics to advanced
collaboration and security, IT leaders now
play an integral role in guiding the strategies
shaping the future of business.

41%
of employees say mobile
business apps are already having
an impact on the way they work.5

“We’re using modern technology to make decisions, changes,
and updates in real time, without having to be physically together.
That helps us quickly create new offerings and marketing campaigns
that really resonate with consumers.” 6 Nicole Kulwicki,
Senior Brand Manager, The Kraft Heinz Company

4

SUCCESS DEPENDS ON CLOSER COLLABORATION

Good working relationships with other business
leaders—and a new commitment to
collaboration—are essential to successfully
implement a digital strategy.

67%
of CIOs expect the strategic
influence of the CIO role
to grow in 2016.1

“Technology is fast reshaping our world and has the potential to change
everything—people, businesses, communities and nations.” 2
Luis Alvarez, CEO, Global Services, BT

2

THERE’S AN URGENT NEED
FOR REAL-TIME INSIGHT

Only 1/3
of CIOs reported “very strong”
relationships with HR, Sales,
and Marketing.1

“We were able to bring companies together approximately
30% percent more quickly, with the ability for new colleagues to
collaborate as soon as the ink was dry on the merger agreement.” 7
Robert Franch, Chief Technology Ofﬁcer, Cushman & Wakeﬁeld

5

IT has the opportunity to help the business
discover faster, deeper insight, whether it’s
for greater personalization, improved
products and services,
or to predict trends.

IT IS THE CATALYST FOR CHANGE

True IT leaders drive—and thrive on—
the digital innovation and disruption
that are needed to trigger powerful changes
and enable growth in the business.

40%
of net new enterprise investment in
business intelligence and analytics will go to
predictive and prescriptive analytics by 2020.3

1,200 leaders in 43 countries
believe CIOs are laser-focused
on understanding how they‘re
creating impact and value.8

“The convergence of technologies in the platform puts deep
analytical capabilities in users’ hands in a very accessible way.” 4
Joe Simon, Chief Technology Ofﬁcer, Condé Nast

“In the next ﬁve years, everything that is going to be
transformed in Real Madrid will happen through technology.” 9
José Ángel Sánchez, CEO, Real Madrid Football Club

1. The Harvey Nash/KPMG CIO Survey 2016, KPMG
2. BT Global Services CIO Report 2016: The Digital CIO, Globalservices.BT.com

5. CCS Insight‘s Employee Mobile Technology Survey, February 2015, CCSInsight.com
6. “The Kraft Heinz Company: Iconic food brands join forces,” February 2016

3. “Roundup of Analytics, Big Data & BI Forecasts and Market Estimates, 2016,” August 2016, Forbes
4. “Leading Media Company Gains New Insights with Cloud-Based Microsoft BI Solution,” January 2016

7. ”New opportunities for real estate on a global scale, supported by Ofﬁce 365,” April 2016

Possibilidade de criar e implementar
modelos personalizados de inteligência artificial em escala para programadores e data scientists. Ex: construção
de um modelo de recomendações ou
criação de campanhas personalizáveis e dimensionáveis.
Fiável – Cumprimento dos requisitos de segurança e privacidade,
nomeadamente conformidades

8. Deloitte’s 2015 Global CIO Survey, “CIO Trends Q1 2016,” March 2016, ComputerWeekly.com
9. “Real Madrid brings the stadium to 450 million fans around the globe, with the Microsoft Cloud,” March 2016
Fonte: © 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved.

internacionais e do setor, tais como o
Regulamento Geral Sobre a Proteção
de Dados (GDPR), a ISO 27001, ISO
27018, o HIPAA, o FedRAMP, o SOC 1
e o SOC 2. Simplificação da segurança
com controlos da cloud incorporados
e ainda deteção atempada de ameaças com base em inteligência de
cibersegurança global em tempo real,
fornecida à escala da cloud.
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Altice

Governo Regional dos
Açores reforça segurança
com solução de perímetro
Serviços de comunicações de voz e dados seguros

As TIC constituem um
pilar determinante para a
prestação de
serviços de
qualidade aos
cidadãos e
às empresas,
bem como
para o funcionamento
adequado
das suas
instituições

O Governo Regional dos Açores é o
órgão executivo de condução da política
da Região Autónoma dos Açores e o órgão superior da administração regional
autónoma. É constituído pelo presidente e pelos secretários regionais, pode
incluir vice-presidentes e subsecretários
regionais, e toma posse perante a Assembleia Legislativa.

disponibilidade da rede e acesso internet, sendo hoje uma tarefa complexa e
exigente face ao crescente número de
ameaças e incidentes de segurança que
se verificam em todo o mundo.
A solução proposta para esse efeito
(solução de segurança de perímetro),
contempla o fornecimento de uma
avançada infraestrutura de segurança
a instalar no centro de dados de Ponta
Delgada em alta-disponibilidade e com
redundância geográfica através do
centro de dados de Angra do Heroísmo
para efeitos de recuperação de desastre.

Tecnologia
DESAFIOs
Na visão do Governo Regional dos
Açores, as tecnologias de informação e
comunicações constituem um pilar determinante para a prestação de serviços
de qualidade aos cidadãos e às empresas, bem como para o funcionamento
adequado das suas instituições.
Tendo em consideração a evolução
ocorrida nas necessidades de comunicações da Administração Pública Regional e as alterações entretanto registadas no mercado das telecomunicações,
resultante do desenvolvimento tecnológico associado à gradual redução de
custos de telecomunicações, o Governo
Regional entendeu proceder à realização de um novo procedimento para a
contratação de serviços de comunicações de voz e dados.
Com o lançamento de um caderno de
encargos, o Governo Regional pretendeu, continuar o desenvolvimento no
domínio da contratação pública de serviços de comunicações, adequando-os
às necessidades atuais e às perspetivas
de crescimento futuro, no âmbito da utilização das tecnologias de informação,
tanto no plano interno como na relação
com o cidadão e as empresas.
Uma das soluções a implementar visava
assegurar a proteção, integridade e

A solução de arquitetura de segurança
proposta pela MEO contempla os seguintes módulos e aplicações:
Sistemas de deteção de intrusões
(IDS);
Sistema de proteção de intrusão
(IPS);
Sistema de filtragem de conteúdos
(URL Filtering);
Sistemas de firewall.
A solução proposta visa também
assegurar a proteção, integridade e
disponibilidade da rede e acesso internet, sendo hoje uma tarefa complexa e
exigente face ao crescente número de
ameaças e incidentes de segurança que
se verificam em todo o mundo.

RESULTADOS
O acesso à internet da rede alargada
do Governo Regional dos Açores foi
disponibilizado a partir de dois nós de
comutação centrais – localizados nos
centros de dados da MEO: o principal,
em Ponta Delgada (S. Miguel) e outro,
redundante, em Angra do Heroísmo
(Terceira) – através de conetividades
Internet, dedicadas, permanentes, sem
taxa de contenção, assegurando assim
o acesso do público em geral a serviços
prestados pela Administração Regional
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dos Açores a partir da internet.
Os equipamentos empregues no âmbito
da solução cumprem as mais exigentes e rigorosas normas de certificação existentes para equipamentos
de segurança, nomeadamente ICSA
Labs., permitindo um processamento
de tráfego de elevado débito, com uma
latência excecionalmente baixa, sendo
das tecnologias de Firewall e prevenção
de intrusões mais rápidas do mundo,
capaz de detetar padrões maliciosos
a velocidades elevadas, como seja
o tráfego multi-gigabit entre as suas
interfaces.
Com a implementação destes dois nós
de comutação centrais está assegurada
a redundância da solução, na medida
em que, em situações de eventuais

anomalias de funcionamento na infraestrutura do nó de comutação central de
Ponta Delgada, o serviço de acesso
internet seja assegurado pela infraestrutura do nó de comutação central de
Angra do Heroísmo.
Alguns dos principais benefícios foram:
Foco na qualidade de serviço ao
cliente;
Eficiência operacional com níveis
de serviço (SLA’s) integrados;
Otimização de custos;
Solução escalável que inclui todo o
suporte e manutenção da infraestrutura.
Coordenação/Autoria: Roberto Andrade, Altice

O acesso à
internet da
rede alargada
do Governo
Regional dos
Açores foi
disponibilizado a partir
de dois nós
de comutação
centrais e de
conetividades
dedicadas e
permanentes

a economia
digital

34

em portugal 2018
1.3 Cloud | Edge

Axians

Grupo Ageas Portugal
Plataforma omnicanal One IT Contact Center as a
Service

desafiOS

Com esta
solução
tecnológica,
a Ageas
Seguros e
a Seguro
Directo
ficaram
capacitadas
para a adoção
a breve prazo
de novas
tecnologias
contact
automation,
advanced
analytics e IA

Tudo começou no contexto da aquisição
da AXA Portugal pelo Grupo Ageas no
ano de 2016, quando foi definido um período de transição de 18 meses para que
a operação da Ageas pudesse ser conduzida de forma totalmente independente do perímetro regional e local da AXA.
Surgiu aí a necessidade de implementar
uma nova plataforma de contact center
que mantivesse a operacionalidade do
serviço ao cliente, que garantisse uma
simples e suave transição entre plataformas e que permitisse transformar a
experiência de atendimento do cliente
com a possibilidade de incorporação
futura de funcionalidades de inteligência
artificial e advanced analytics em contexto de negócio.

Tecnologia
Foi implementada uma solução Axians
baseada no One IT Contact Center as a
Service, totalmente integrada com novos
canais como redes sociais e vídeo e
que permitiu obter uma visão unificada
do consumidor através de todos os
canais de comunicação disponíveis.
Desta forma, utilizando uma plataforma
omnichannel, foi possível reconstituir a
experiência do cliente Ageas Seguros e
Seguro Directo de forma independente
do canal utilizado.
Mais concretamente, foi adotada uma
plataforma cloud flexível e em lógica de
consumo, adaptada o ritmo de crescimento do negócio da Ageas. Isto acelerou a simplificação dos processos internos de atendimento, unificando todo
o processo de contacto com o cliente
numa mesma consola, independentemente do canal escolhido e mantendo
todo o contexto e histórico.

Uma experiência consistente no contacto independente do canal de comunicações (chat, mail, voz, vídeo, redes
sociais), flexibilidade e escalabilidade
adequada ao crescimento de negócio
num modelo de pagamento por utilização e facilidade de integração com aplicações de negócio foram os argumentos tecnológicos decisivos na adoção.

RESULTADOS
O melhor resultado possível é sempre a
melhoria dos índices de satisfação do
cliente com o atendimento. Isto garantiu,
à Ageas Seguros e à Seguro Directo, um
impacto positivo no negócio das duas
empresas.
Com esta solução tecnológica plenamente implementada, as marcas ficaram ainda capacitadas para a adoção a
muito breve prazo de novas tecnologias
contact automation, advanced analytics
e artificial intelligence, prosseguindo
no seu roadmap tecnológico de futuro,
mais uma vez ao serviço da melhoria da
satisfação dos seus clientes.
De notar que a abordagem metodológica utilizada e a grande motivação das
equipas envolvidas foram claramente
dois dos principais fatores que contribuíram para o sucesso final do projeto, em
tempo recorde, como desejado.
Coordenação/Autoria: José Jordão, Axians

Gfi

Câmara Municipal
de Cascais
Transformação digital

desafiOS
A missão do município de Cascais é a
de tornar o concelho o sítio ideal para
se viver por um dia ou por uma vida e
isso traz desafios acrescidos em termos
de qualidade de vida dos munícipes,

a economia
digital

nomeadamente no investimento em
áreas como a saúde, educação, emprego,
cultura, cidadania, inovação, mobilidade
e ambiente.
A promoção de uma maior proximidade
aos cidadãos, facilitando dessa forma a
prestação de melhores serviços, é dificultada pela dispersão de valências camarárias por várias entidades municipais,
o que torna quase impossível obter uma
visão holística do munícipe, nas suas
necessidades e nas suas preocupações.

Tecnologia
Com o objetivo de ultrapassar estas dificuldades, a Câmara Municipal de Cascais
iniciou um processo de transformação
digital em 2012 que se pautou por:
Iniciativas que visavam a aproximação e integração das várias entidades
municipais na resposta adequada e
cabal às dúvidas e necessidades dos
munícipes;
Digitalização de processos existentes, tendo em vista a melhoria da sua
eficiência e simplicidade.
Neste âmbito podemos enquadrar:
Cloud First – adoção de cloud para
todos os recursos de TI, em detrimento da implementação e manutenção
de datacenters locais que obrigam a
know-how específico e profundo para
efetivar a sua gestão.
Integração das redes de dados e
diretórios do universo municipal –
mobilidade aplicacional e de todos os
colaboradores.
Implementação de uma central
telefónica virtual única – facilidade de
contacto e poupança ao de comissionar as várias centrais que existiam e
que tinham que ser mantidas.
Gestão documental única – desmaterialização dos documentos end-to
-end, entre qualquer uma das entidades
municipais, com repositório único para
todos os fluxos documentais.
Sistema de informação geográfi-

ca – criação de layers de informação
pública ao munícipe, disponíveis por
georreferenciação, de todas as valências municipais.
Desmaterialização dos processos
de urbanismo – eficiência e controlo na
submissão, validação e decisão sobre
os processos de urbanismo, sendo
que, hoje em dia, mais do que 85% dos
processos são submetidos online.
Autenticação myCascais – sistema
de autenticação dos munícipes de cascais (cartão único) para servir todas
as aplicações internas e externas que
estão disponíveis ao munícipe.
Colaboração e produtividade –
implementação de ferramentas de
produtividade, em modelo SaaS, de
modo a potenciar a colaboração e partilha entre colaboradores de todas as
empresas municipais, nos contactos,
na criação de áreas comuns de patilha, na criação de sites e de projetos
departamentais com a documentação
associada.
Transformação digital nas escolas –
implementação de ferramentas de colaboração e de produtividade na gestão
das escolas, na promoção da interatividade e apoio aos trabalhos de grupo na
sala de aula, bem como de ferramentas de gaming como base da disciplina
de introdução à programação.
Aplicações móveis:
 Fix Cascais – submissão de
ocorrências e pedidos de intervenção em zonas públicas (ambiente,
arruamentos, iluminação, parques,
recolhas de resíduos e de monos,
sinalização...);
 Cascais Edu – cadastro do aluno, notas, faltas, refeições;
 Geo Cascais – Informação
cartográfica temática e referente ao
município;
 Mobi Cascais – aplicação para
a promoção da mobilidade em Cascais, permitindo controlar a disponibilização de bicicletas, acesso aos
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O município
de Cascais
iniciou, em
2012, um
processo de
transformação digital,
visando a
aproximação
e integração
das várias
entidades
municipais e a
digitalização
de processos
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A estimativa
é que, de
2014 a finais
de 2017,
este caminho
tenha gerado
poupanças
à Câmara
Municipal de
Cascais na
ordem dos 3,4
milhões de
euros

parques, visualização em tempo
real da frota de autocarros, interligação com a CP, scottUrb e outros
operadores;
 Agenda Cascais – agenda cultural de Cascais;
 Citypoints – Aplicação distinguida com o World Summit Award
2017, visa promover boas práticas
de cidadania e reconhecer os cidadãos que para ela contribuem.
IoT – Sensorização de todos os
recursos do município, em particular,
das bicicletas e respetivas docas, na
área de videovigilância, na recolha de
resíduos, nos sensores ambientais e de
iluminação inteligente, entre outros
C3 – Centro de controlo de Cascais,
permite gerir todo o município a partir
de um centro de operações unificado,
agregando informação dos vários
sistemas de back-end de cada uma das
áreas, estabelecendo correlações que
permitem antecipar incidentes e gerar
alarmística.

ResultadoS
As iniciativas de transformação, iniciadas
em 2012, têm tido um impacto forte a vários níveis da organização, em particular
na qualidade dos serviços prestados. As
várias dinâmicas que se têm gerado no
seio do universo municipal, têm potenciado a melhoria da eficiência operacional
dos processos internos e externos e uma
poupança de custos significativa que
são transversais às mais variadas áreas,
como sejam as infraestruturas de datacenter /cloud, telecomunicações, desmaterialização de processos de urbanismo,
entre outros, redução de papel (impressão) e recursos humanos.
A estimativa é que, de 2014 a finais de
2017, este caminho tenha gerado poupanças à Câmara Municipal de Cascais
na ordem dos 3,4 milhões de euros.
Coordenação/Autoria: Nuno Árias Silva, Gfi e João
Casqueiro, Câmara Municipal de Cascais

HPE

Digitalização
de infraestruturas
no Novo Banco
Utilização de tecnologia open source

O Novo Banco iniciou o seu processo
de transformação digital há vários anos
e sempre alicerçou a sua estratégia em
soluções tecnológicas que dotem os
sistemas de informação da agilidade
necessária para suportar os desafios
de negócio da instituição, ao mesmo
tempo que demonstrem um retorno de
investimento no curto prazo. Sendo uma
instituição bancária com muitos anos
de história e uma operação à escala
internacional, a coexistência de sistemas legados com a novas tecnologias, é
uma realidade que não limita a inovação,
antes pelo contrário: permite a consciencialização das equipas que o segredo
do sucesso é uma arquitetura sólida, de
natureza híbrida onde os papéis de cada
stakeholder estejam bem definidos.
Atualmente assistimos à utilização massiva de virtualização, utilizando Vmware
para ambientes de produção e testes, e
Openstack para os ambientes de desenvolvimento.
As soluções de virtualização assentam
em arquitetura de Storage Multi-tier
com interfaces iSCSI potenciando a
integração de networking, que se revelou
ser uma escolha visionária anos mais
tarde, aquando da adoção de Openstack
para as virtualização de ambientes não
produtivos.
As soluções opensource assumem cada
vez mais um papel de relevância no
landscape tecnológico do Novo Banco,
pois para além do Openstack, a solução
de monitorização é também opensource:
Nagios.
Finalmente, esta multiplicidade de soluções tecnológicas encontram-se perfeitamente sincronizadas com uma solução de CMDB federada, assegurando a
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Fonte: Gﬁ

atualização de sistemas e sub-sistemas
integrada com o catálogo de aplicações.
Na mesma linha de serviços integrados, processos de incidente, Problem,
Configuration & Change Management
encontram-se integrados e suportados
na mesma framework tecnológica.
O processo de transformação não passa
apenas por adotar soluções tecnológicas disruptivas, passa também por um
modelo de governance alinhado com a
dinâmica de negócio, mas sobretudo
pela transformação da organização, que
passou a estar orientada para serviços e
numa lógica de multi-sourcing.
Em termos de implementação da estratégia de evolução tecnológica, procedeu-se à definição de uma abordagem
faseada (3+2 anos) com entregáveis
parcelares e alinhadas com os objetivos
principais. Desta forma, conseguiram-se
“quick-wins” que permitiram dar confiança aos orgãos de gestão Novo Banco,
confirmando que a estratégia era a adequada e o retorno das várias iniciativas
era real dentro do timeframe planeado,
o que permitiu realimentar o processo
de transformação com novas iniciativas,

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DE INFRAESTRUTURAS
E INTEGRAÇÃO MULTI-SERVICE/MULTI-CLOUD
(Próximos passos)
PRIVATE CLOUD

HYBRID CLOUD

PUBLIC CLOUD

OPTIMUM UTILIZATION

Central

Security

Data
Sovereignty

quer tecnológicas quer de serviços, num
verdadeiro processo de “Melhoria Contínua” sempre com o rumo bem definido:
o objetivo estratégico dos sistemas de
informação serem, de facto, um enabler
do negócio do banco e não apenas uma
área de suporte à operativa bancária.

Desafios
Otimização de consumo de recursos (aquisições, contratos de manutenção e serviços);
Integração com a existência de contratos de outsourcing de sistemas;
Redução de custo operacional;
Redução da complexidade de

Economics

Speed

Scale
Fonte: Gﬁ

As soluções
open source
assumem
cada vez mais
um papel de
relevância
no landscape
tecnológico
do Novo
Banco
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infraestruturas;
Diferenciação de custos para SLA´s
distintos;
Alteração de paradigma de recuperação de sistemas para continuidade
operacional;
Maior flexibilidade e capacidade de
resposta a novas necessidades;
Adaptação aplicacional quando
aplicável (ex: utilização de funcionalidade ativa-ativa);
Utilização de serviços cloud quando
economicamente vantajoso;
Abordagem pluri-anual com entregas parciais e alinhadas com business
case financeiro.

Tecnologia
Utilização de tecnologia open source (OpenStack e Nagios).

ResultadoS

O objetivo
estratégico
dos sistemas
de informação
é estes serem
um enabler
do negócio
do banco e
não apenas
uma área
de suporte
à operação
bancária

Cumprimentos dos objetivos financeiros e de serviço definidos;
Criação de cloud privada em modelo de virtual data center com dois
nós em dois data centers distintos,
disponibilizando solução de infraestrutura ativa-ativa;
Gestão e disponibilização de recursos em tempo real;
Flexibilidade de infraestrutura, com
capacidade de adição e remoção de
recursos sem disrupção de serviço (ou
mínima);
Redução drástica dos tempos de
disponibilização de capacidade para
ambientes normalizados;
Segurança de dados, quer em termos de networking quer em termos de
solução de backup integrada.
Os próximos passos e desafios:
Modelo de integração e catálogo de
serviços standardizados;
Automação do provisionamento de
infraestrutura e release management
(continuous delivery);
Integração híbrida/multi-cloud;

Utilização de data center as a
service;
Avaliação e utilização de opções de
IaaS, PaaS e SaaS, sempre e quando
sejam adequadas.
Coordenação/Autoria: Carlos Barreiras, HPE e
Manuel Domingues, Novo Banco

Microsoft

Fornecedores EDP
Desenvolvimento em Azure de um bot

desafiOS
A EDP pretendia melhorar a comunicação com os seus parceiros e fornecedores, nomeadamente automatizar as
principais solicitações sem necessidade
de contactar com os serviços centrais.
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Microsoft

Cloud na ADSE
Extensão da capacidade do Datacenter

A ADSE, I. P. tem por missão assegurar a proteção aos seus beneficiários
nos domínios da promoção da saúde,
prevenção da doença, tratamento e
reabilitação.

Desafios
Pretendia-se uma solução ágil para
consolidar diferentes necessidades, tais
como proteção de informação numa
localização alternativa, escalar a sua capacidade computacional atual e dotar as
equipas de desenvolvimento de serviços
e ferramentas que acelerassem o ciclo
de desenvolvimento de aplicações.

TECNOLOGIA

TECNOLOGIA
A EDP optou pelo desenvolvimento em
Azure de um bot (robot) baseado na
Microsoft Bot Framework que permite
uma interação por escrito e em língua
natural (português) e obter rapidamente
respostas às principais solicitações. Por
exemplo, os fornecedores podem requisitar por escrito o histórico das últimas
faturas e o bot vai respondendo com a
informação respetiva de negócio.

A ADSE optou por Azure como plataforma para extensão da capacidade do seu
datacenter, utilizando-o também para
realizar backup e disaster recovery seguro das suas aplicações críticas.
No sentido de melhorar a experiência
dos beneficiários, a ADSE lançou uma
nova aplicação móvel nativa (iOS e Android) totalmente suportada em serviços
móveis Azure PaaS, com toda a escalabilidade e segurança necessárias.
Finalmente, a ADSE usufrui ainda dos
diferentes serviços de monitorização
e segurança avançada, disponíveis
nativamente no Azure, com o objetivo de
capacitar a equipa de IT, com recursos
escassos, a prestar um melhor serviço.

Resultados
Melhor satisfação dos seus fornecedores uma vez que podem rapidamente
interagir com o bot e ainda redução de
custos com menor esforço dos serviços
centrais.

Resultados
Melhor experiência e satisfação dos
beneficiários que interagem e usufruem
dos serviços da ADSE.
Coordenação/Autoria: José Pedro Ramos,

Coordenação/Autoria: Manuel Dias, Microsoft

Microsoft

No sentido
de melhorar
a experiência
dos beneficiários, a ADSE
lançou uma
nova aplicação móvel
nativa (iOS
e Android)
totalmente
suportada
em serviços
móveis Azure
PaaS
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Microsoft

Cloud na SPMS
Aumento do trabalho colaborativo na Saúde

Uma das
soluções
uniformizadas
foi a adoção
de Skype
for Business
para realizar
sessões de
telemedicina
e suporte às
comunicações
entre hospitais e unidades de saúde
primários

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) tem por missão
a prestação de serviços partilhados
específicos na área da saúde, no âmbito
do Serviço Nacional de Saúde (SNS),
em matéria de compras e de logística,
de serviços financeiros, de recursos
humanos, de sistemas e tecnologias de
informação e comunicação.

cações de negócio, uniformizar os
diferentes portais do SNS e aumentar
os recursos computacionais das aplicações existentes.

Resultados
Melhor colaboração entre todos os
profissionais do SNS, materializada em
novas ferramentas de comunicação,
coedição, exploração de informação,
mobilidade e segurança para todos.
Coordenação/Autoria: Luís João, Microsoft

Desafios
O SNS dependia de um conjunto de
tecnologias, escolhidas individualmente
por cada entidade (hospital, centros de
saúde, etc.), que dificultava a colaboração entre todos os profissionais (médicos, enfermeiros, administrativos, etc.)
dos diferentes organismos.

Microsoft

Produtividade, segurança
e compliance para todos
na EDP
Microsoft 365 E5

desafiOS
Tecnologia
A SPMS uniformizou a sua oferta com
base nas seguintes soluções:
Office 365 para plataforma de colaboração, nomeadamente Exchange
Online (+140.000 caixas de correio),
Skype for Business, OneDrive for Business e SharePoint Online, permitindo
uma colaboração segura e integrada
entre os vários profissionais de saúde;
Adoção de Skype for Business para
realizar sessões de telemedicina e
suportar as comunicações entre os
hospitais e as unidades de saúde
primários;
Power BI para disponibilização de
indicadores que permitam monitorizar
o SNS, numa perspetiva de cada entidade, mas também para divulgação
de informação para o exterior https://
www.sns.gov.pt/monitorizacaodo-sns/, tornando possível a rápida
visualização de indicadores de suporte
à tomada de decisão;
Azure para suportar novas apli-

A EDP tem a preocupação constante
de melhorar e acelerar a colaboração
e comunicação entre os seus colaboradores. Muitos destes colaboradores
necessitam de mobilidade e flexibilidade para trabalhar em qualquer lugar e
reforçando a necessidade de segurança,
privacidade e conformidade com os
regulamentos a que a EDP está sujeita,
principalmente o novo regulamento
geral de proteção de dados (RGPD).

TECNOLOGIA
Para endereçar simultaneamente a possibilidade de colaboração, trabalho em
qualquer lugar e segurança dos utilizadores e da sua informação, a EDP optou
pelo Microsoft 365 E5 para proteção
contra alguns tipos de ataques mais sofisticados, acelerar a conformidade com
RGPD e ainda reforçar a segurança ao
nível dos novos perímetros: identidade,
informação e dispositivos móveis.
O Microsoft 365 E5 possibilitou ainda a
transformação para uma cultura orien-
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tada aos dados onde qualquer colaborador pode utilizar o Power BI para
descobrir novos insights sobre o negócio
e criar dashboards e relatórios de forma
self-service para partilhar internamente.

Resultados
Redução do risco de fuga de informação
sem comprometer a melhor experiência de colaboração e comunicação em
qualquer lugar e garantir a conformidade
com RGPD.
Coordenação/Autoria: Ana Sofia Marta, Microsoft

NOS

Arquiteturas de datacenter
de nova geração
Evolução no modelo de construção e gestão de data
centers

desafiOS
Os data centers formam uma parte
essencial da infraestrutura na qual uma
variedade de serviços de tecnologia de
informação é construída. À medida que
crescem em tamanho e complexidade
também evoluem em design e desafios.
Verifica-se que o mercado tem evoluído
de data centers físicos próprios para
data centers em regime de outsourcing
e virtualizados que, no entanto, conseguem manter o mesmo nível de controlo
e isolamento que as infraestruturas
próprias possuem, mas adicionalmente
incrementam o nível de segurança e
alinhamento com as melhores práticas
do mercado.
Várias forças estão a moldar a evolução
dos data centers e é expectável que as
tendências emergentes os transformem
em infraestruturas distribuídas, virtualizadas e com várias camadas estruturais.
Os operadores, com a NOS, têm vindo a
desenvolver diversas iniciativas, ao nível
dos seus data centers, no sentido de
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criarem infraestruturas e soluções que
se possam traduzir em mais valia efetiva
para as necessidades atuais do mercado. Paralelamente, têm sido desencadeadas várias ações de melhoria operacional e otimização de processos com
o objetivo de garantir maior fiabilidade e
eficácia nos serviços prestados.

Tecnologia
Infraestrutura – Cada vez mais os
operadores estão a efetuar uma evolução modular da sua infraestrutura de
data centers. Esta evolução pode estar
baseada, por exemplo, na utilização de
shelters em espaços pré-fabricados
permitindo a utilização de espaços
menos nobres, mas igualmente seguros e eficientes.
Convergência de tecnologias Rede
e SI SDN / NFV – Soluções que permitem simplificar e centralizar a gestão
de rede de negócios corporativos,
trazendo vantagens como a agilidade
e a capacidade de criar supervisão de
rede orientada por políticas e implementar a automação de rede. Desta
forma os operadores potenciam a
criação de uma estrutura para suportar soluções que utilizam um grande
volume de dados nomeadamente ao
nível de big data e virtualização.
Disponibilização e gestão de cloud
– A disponibilização de virtualização
computacional vem permitir uma
maior eficiência operacional, complementada por portais de aprovisionamento de forma a posicionar os
operadores como cloud brokers com
capacidade para endereçar todas as
necessidades de cloud dos clientes e
que permite aos clientes a gestão de
clouds públicas, privadas e híbridas de
forma autónoma e dinâmica.
Segurança – Num mercado cada
vez mais exposto a ciberataques,
os operadores criam camadas de
segurança cada vez mais robustas e
potenciam as mesmas para proteção

Os operadores
têm vindo a
desenvolver
iniciativas, ao
nível dos seus
data centers,
com o objetivo de criar
infraestruturas e soluções
que sejam
uma mais
valia para as
necessidades
atuais do
mercado

A evolução
no modelo de
construção
e gestão de
data centers
permite a
operadores
como a NOS
disponibilizarem diversas
configurações
de infraestrutura aos seus
clientes, complementadas
por soluções
cloud based

dos seus ativos, e para proteção dos
ativos dos clientes alojados nos seus
data centers e para serem utilizadas
pelos clientes na proteção dos ativos
alojados em infraestruturas próprias.

Por último, existe a necessidade cada
vez mais premente de estarem abertos
ao mundo, mantendo os níveis de segurança máximos de forma a garantirem a
confiança dos clientes.

ResultadoS

Coordenação/Autoria: Tiago Ribeiro e Vitor Silva,

Esta evolução no modelo de construção
e gestão de data centers permite a operadores como a NOS disponibilizarem
diversas configurações de infraestrutura
aos seus clientes (por exemplo ativoativo), complementadas por soluções
cloud based (por exemplo desktop as
a service) e alavancadas em “managed
services” especializados (por exemplo
Gestão de IaaS).
Verifica-se desta forma que o modelo de
construção de data centers permite não
só o crescimento modular, faseando o
investimento, mas também a racionalização do consumo de energia devido à
contentorização de corredores frios.
A cada vez maior procura de soluções
cloud based “obriga” também os operadores convergentes a criarem camadas de
otimização das suas infraestruturas internas de forma a serem mais eficientes a
disponibilizarem as respetivas ofertas.

NOS

NOS

Cloud para Indústria 4.0
Tecnologia in-memory SAP HANA

desafiOS
A criticidade e a centralidade dos dados
são agora uma constante de negócios.
Para a maioria das empresas os dados
costumavam ser o facilitador do desempenho dos negócios. Agora os dados
são o negócio.
O setor industrial enfrenta grandes
desafios na era da digitalização, alicerçado no volume de informação gerada e
que necessita ser analisada em tempo
quase real, o que leva as empresas a
procurarem no mercado parceiros que

lhes enderecem estes desafios.
Preferencialmente, esse parceiro deve
ser “único” de forma a que “todas” as
necessidades das empresas sejam endereçadas junto do mesmo interlocutor
e que o caminho transformacional seja
definido conjuntamente e alicerçado nas
valências de ambas as partes.

Tecnologia
Cloud/cloud híbrida – A tecnologia cloud
disponibiliza as funcionalidades necessárias para a gestão de clouds públicas, clouds privadas e clouds híbridas,
permitindo:
Disponibilização de máquinas
virtuais flexíveis ou pré-definidas (CPU,
memória e disco) e sistemas operativos;
Acesso a portais cloud com GUI
apelativo e fácil de utilizar;
Facilidade na gestão, migração e
replicação de recursos.
SAP Hana –A tecnologia in-memory da
SAP HANA permite o processamento
rápido de dados em grandes escalas.
Juntamente com novas tecnologias de
cloud e ferramentas de business intelli-

gence, como a análise preditiva, o HANA
é a opção preferida das empresas que
estão a iniciar o seu caminho nos conceitos da Indústria 4.0 e IoT.
Os operadores convergentes disponibilizam infraestrutura SAP HANA com
disaster recovery em data centre, com ou
sem redundância geográfica e possibilidade de replicação e alojamento de
appliances SAP HANA em modelo IaaS.
Adicionalmente têm capacidade para
disponibilizar serviços complementares
tais como serviço de backup-as-a-service; monitorização; Firewall-as-a-service;
serviços geridos (sistemas, SAP bases de
dados), que permitem que as empresas
se preocuparem apenas com a gestão do
seu core business colaborando de forma
próxima com o parceiro tecnológico.
IoT – A internet das coisas, em combinação com o conceito de realização e
produção de produtos da Indústria 4.0
tem avançado de forma estável e consistente. A ideia de uma cadeia contínua,
incluindo suporte de TI para desenvolvimento de produtos, fabrico e serviços
de pós-venda, deixou de ser um modelo
teórico para ser algo implementável e
começa a dar os seus passos.

A tecnologia
in-memory da
SAP HANA
permite o
processamento rápido
de dados, a
par de novas
tecnologias
de cloud e
ferramentas
de business
intelligence
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Tal incrementa a quantidade de dados
gerados e “utilizáveis” pelas empresas.

Resultados

A computação
na cloud
impulsiona
mudanças
positivas no
mercado, e é
fator-chave
na transformação das
empresas
de forma a
endereçar
clientes finais
cada vez mais
exigentes

O mercado atual é extremamente
competitivo para todos os setores.
Felizmente, a cloud funciona como um
equalizador, permitindo que as empresas acedam às mais recentes soluções
de tecnologia e negócios.
A computação na cloud impulsiona
mudanças positivas no mercado sendo
a componente-chave na transformação
das empresas de forma a endereçar
clientes finais cada vez mais exigentes e
cada vez mais tecnológicos.
Uma infraestrutura de cloud confiável,
segura e complementada com managed
services é a base necessária para as empresas terem capacidade para embarcar
na era da digitalização de forma sustentável e para que as mesmas consigam
gerir a grande de quantidade de dados
que geram, convertendo-os em “dados
inteligentes”, i.e. utilizáveis de forma
simples para avaliação e melhoria de
negócio.
Os links com IoT são importantes, não
apenas a partir de uma perspetiva de
controlo e regulamentação de produção
de fábrica, mas também para a etapa
em que os produtos são distribuídos aos
clientes finais e ligados à internet para
diferentes finalidades como prestação
de serviço, monitorização de serviço ou
obtenção de estatísticas.
Apenas um operador convergente consegue garantir:
Capacidade massiva de processamento;
Segurança end-to-end, particularmente critica no contexto IoT, e
Garantia de continuidade de negócio em todas os layers (comunicações,
IT, serviços).
Coordenação/Autoria: Tiago Ribeiro e Vitor Silva,
NOS

NOS

Soluções ICT, carrier
grade, em modelos
as-a-service
Reinvenção da oferta de operador em modelos
cloud based

desafiOS
A tecnologia tem transformado continuamente o modelo de negócio empresarial. Nos últimos anos o cenário de
negócios mudou fundamentalmente
devido à convergência de três fatores
relevantes:
O surgimento do modelo de cloud,
que disponibiliza elevada capacidade
computacional e de armazenamento
para todo o tipo de organizações;
A elevada quantidade de dados
gerada e gerida pelas empresas;
A comoditização da mobilidade de
recursos humanos e tecnológicos;
A convergência destes fatores, e
a rápida transformação tecnológica,
mudou o paradigma de necessidades
dos clientes empresarias e conduziu
à reinvenção das ofertas de operador
baseadas em modelos cloud.

Tecnologia
Do ponto de vista tecnológico esta evolução do modelo de oferta assenta em
alguns vetores essenciais:
Ofertas tradicionais de TI baseadas
nos data centers da NOS continuam a
ser relevantes complementarmente às
novas ofertas “digitais”;
Ofertas baseadas em cloud disponibilizando às empresas ofertas baseadas na cloud do operador convergente
ou de parceiros que enderecem necessidades como mobilidade, colaboração, analítica e segurança;
Soluções empresariais que enderecem necessidades como as de
comunicações unificadas, wi-fi, vídeo e
IoT em modelo “as a service”;
A disponibilização de um modelo
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de cloud de operador partilhado ou
dedicado consoante as necessidades
da empresa ou organização;
Acesso à cloud pública para determinados tipos de empresas que
precisam de ter acesso a capacidade
localizada em vários países, que seja
complementar à capacidade já disponibilizada pela cloud do seu operador
convergente;
Acesso a oferta de cloud híbrida
para as empresas que tenham necessidades complementares de cloud;
E o acesso a um portal agregador
que permita às empresas terem uma
visão unificada dos seus múltiplos
recursos e terem acesso a uma experiência única de utilização e agilidade
para adquirirem e gerirem recursos e
efetuarem tarefas administrativas de
forma autónoma.

ResultadoS
Cada vez mais as empresas pretendem
que os seus service providers sejam
o seu único ponto de contacto para
endereçar todo o tipo de necessidades
tecnológicas, com o suporte adequado
e o nível de resposta exigido por um
mercado altamente competitivo e com a
capacidade de agregar a faturação num
modelo flexível.
Por exemplo, pode-se encontrar este
tipo de abordagem no portfólio empresarial da NOS, em que a oferta de
WiFiaaS permite a implementação
rápida e a gestão eficiente de redes wi-fi,
independentemente do número de locais
ou de access points. O serviço não exige
a instalação de servidores ou equipamentos adicionais em cada local para
além dos access points e a empresa
pode utiliza-lo numa modalidade “as a
service”.
Outro exemplo no mesmo operador, corresponde ao serviço de vídeo conference
as a service, que permite a utilização
de equipamentos de videoconferência
multi-fabricante e a disponibilização

de funcionalidades avançadas como a
integração com equipamentos móveis,
a gravação de sessões de vídeo e a
marcação inteligente. Trata-se de um
serviço “chave na mão” que não implica
investimento inicial e oferece a disponibilização de upgrades automáticos
inteiramente suportados em modelo “as
a service”.
Esta reinvenção da oferta de operador
permite desta forma disponibilizar às
empresas os benefícios da inovação
tecnológica constante, mas também disponibilizar o que de melhor a tecnologia
pode fazer pelo negócio:
Ter uma visão holística da infraestrutura;
Obter uma maior capacidade de
resposta as exigências contínuas ou
pontuais das empresas;
Obter uma redução de custos de
entrada (movimento de CAPEX para
OPEX) e de TCO;
Conseguir a simplificação do aprovisionamento dos serviços;
E uma contribuição relevante para
a transformação digital continua das
empresas.
Coordenação/Autoria: Tiago Ribeiro e Vitor Silva,
NOS

Vodafone

Network PVR
Novas funcionalidades no serviço de TV

desafiOS
Na área da televisão, o exemplo mais
emblemático de transformação digital
envolvendo tecnologias de cloud diz
respeito à passagem da componente
de gravações pessoais do serviço de
TV, anteriormente suportadas na gravação local de conteúdos para a gravação
remota desses mesmos conteúdos.
A solução tecnológica assenta na dis-
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as empresas
pretendem
que os seus
service providers sejam
o seu único
ponto de
contacto para
endereçar
todo o tipo de
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Na área da
televisão, o
exemplo mais
emblemático
de transformação digital
envolvendo
tecnologias
de cloud é a
passagem da
componente
de gravações
pessoais do
serviço de TV
para a gravação remota

ponibilização de um sistema de armazenamento de conteúdos, constituído
por armazenamento de alta performance e por uma capacidade elevada
de distribuição de vídeo, instalado de
forma centralizada na rede da Vodafone. Este sistema permite a gravação
dos conteúdos de forma partilhada, evitando a gravação do mesmo conteúdo
caso este seja agendado por diversos
clientes, o que permite uma redução
significativa da quantidade de espaço
ocupado.
Além das vantagens tecnológicas
(otimização de recursos) e de redução
de custos que esta solução trouxe, tem
igualmente vantagens evidentes para
os clientes. Com esta nova solução, os
clientes podem agora aceder às suas
gravações pessoais através de qualquer
dispositivo (anteriormente disponíveis
apenas na própria box).

tecnologia
Para que isto seja possível, são utilizadas tecnologias de distribuição de
vídeo baseadas em Adaptative Bitrate,
que permitem a adequação da qualidade do vídeo (e consequentemente da
largura de banda necessária) ao tipo e
qualidade de rede em que o cliente se
encontra nesse momento. São ainda
assegurados todos os requisitos em
termos de proteção de conteúdos exigidos por parte dos seus fornecedores e
pelos requisitos de segurança do operador, sendo isto assegurado em tempo
real, traduzindo-se numa melhoria face
ao cenário anterior.
Como vantagem adicional para o cliente, em caso de necessidade de substituição da box, as gravações pessoais
não são perdidas como anteriormente.
Como evolução da solução atual, está
a ser avaliada a transição deste serviço
para sistemas de cloud públicas com
vantagens a nível de elasticidade.
Este processo poderá ser o primeiro
passo na possibilidade da completa

desmaterialização do serviço de televisão suportado na existência de box na
casa do cliente.

ResultadoS
A aplicação desta tecnologia na Vodafone Portugal teve início em 2014.
Sendo a sua solução de TV baseada
na plataforma mediaroom da Ericsson,
que não suporta de forma nativa esta
funcionalidade, a sua introdução trouxe
um conjunto de desafios tecnológicos
e processuais que as equipas técnicas e comerciais tiveram que superar.
Este foi o primeiro operador no mundo
a conseguir fazer a integração desta
funcionalidade na plataforma, servindo
como referência para outros operadores. Em termos de dimensionamento
da solução, foi necessário acomodar a
capacidade necessária para gravação de
cerca de 80% da totalidade dos conteúdos transmitidos através dos diversos
canais disponibilizados. Na realidade,
este valor facilmente chegará a 100%
com o aumento de número de clientes,
pois a probabilidade de existir uma
gravação de um determinado programa
num universo elevado de clientes tende
para este valor. Considerando este fator,
a capacidade total necessária para as
gravações na cloud será sempre inferior
à capacidade do sistema de gravação
local. Não existindo suporte físico do
lado do cliente, passou a ser feita uma
gestão dinâmica da quota de armazenamento disponível para as gravações
pessoais.
A introdução desta funcionalidade no
serviço de TV, permitiu uma otimização
relevante no modelo de custo da solução e uma melhoria na experiência de
utilização dos clientes, com resultados
visíveis ao nível da manutenção da liderança no indicador de NPS no mercado
nacional.
Coordenação/Autoria: João Gonçalves, Vodafone
Portugal

1.4
Cybersecurity
Privacy

N

unca como hoje se
partilharam tantos
dados, transformando a
informação em conhecimento
e valor. Mas, em paralelo, nunca
como hoje as preocupações
em torno da cibersegurança
e da privacidade foram tão
grandes, tendo em conta o
aumento exponencial e a
complexidade dos ciberataques
e a utilização ilegal dos dados
em larga escala. O combate à
escala global a estas ameaças
é cada vez mais uma prioridade
e envolve governos, empresas,
organizações e pessoas.

A digitalização traz consigo, entre outras coisas, a
massificação do uso de dados sensíveis. Entre a necessidade de proteção dos dados e o papel que a tecnologia dentro das organizações deve exercer como
business enabler, está uma fronteira difícil, mas não
impossível de gerir. As organizações devem ajustar a
forma como protegem dados sem necessariamente
perderem a inteligência crucial que essa informação
lhes proporciona.
Um ponto fundamental para esta abordagem é a
utilização de ferramentas de segurança application
centric por oposição a uma corrente mais popular de
database centric. A grande diferença está na flexibilidade que esta abordagem permite já que incorpora
uma operação de segurança em função do tipo de
uso que está a ser dado à informação e não apenas
subjacente ao conteúdo e requisitante da informação.
Um dos bons exemplos que temos do uso deste tipo
de tecnologias é a SecuPi.
Esta ferramenta tem como foco principal a proteção
de dados ao nível aplicacional, bem como o controlo
de fluxos de dados, impedindo de forma extremamente eficaz fugas de informação em aplicações baseadas nos mais diversos stacks de tecnologia (ex.: .Net,
Java, Node.js, entre outros).
Disponibiliza um conjunto de funcionalidades diferenciadoras ao nível de UEBA, Application Logging Audit
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e Dynamic Data Masking, e combina a
proteção de dados em aplicações web e
empresariais com Activity Monitoring e
possui um sistema abrangente de auditoria de roubo e perda de dados.
Consiste num servidor central (SecuPi
Central Server) e num agente (application overlay) colocado em cada servidor aplicacional. Atuando ao nível da
camada do servidor aplicacional, onde
é instalado o referido agente, assim
que o SecuPi Central Server é ativado,
esses mesmos agentes proporcionam o
nível de análise forense, minimização e
proteção de dados através de métodos
de encriptação e pseudonimização no
momento da chamada dos dados pela
camada aplicacional (on the fly), tendo também a capacidade de bloquear
acessos não autorizados aos dados,
sejam estes derivados de políticas de
compliance e segurança, seja pela identificação de outliers (comportamentos
suspeitos) dos utilizadores ou até tal
como definidos pelo negócio.
Os agentes SecuPi atuam, portanto,
sobre o tráfego de dados realizado entre
o end-point e a camada aplicacional.
Quando o utilizador faz um pedido de
acesso à aplicação no seu end-point,
numa primeira instância, a aplicação
reenvia e recebe o retorno da base de
dados de forma normal (tráfego este
que também deve ser devidamente
seguro). O algoritmo de proteção do
SecuPi entra em execução no momento
da exposição dos dados na aplicação
ao utilizador, autorizado a visualizá-los,
e registando todos os pedidos e visualizações de dados que sejam passíveis
de ser auditados para posterior integração em sistemas SIEM ou outro tipo de
bases de dados de logging.
Esta ocultação dos dados ao nível da
camada de "apresentação" funcionam de
forma dinâmica, ou seja, sem alteração
física dos dados na base de dados, funcionado da mesma forma para os casos
em que seja feito um download de dados

para formatos como .csv, .pdf, .xls, entre
outros. Não é também segredo que uma
larga percentagem de data breaches
acontece como consequência do roubo
de credenciais (cerca de 81%, segundo o
Verizon 2017 DBIR). O que significa que
os acessos feitos por estas entidades
são legítimos do ponto de vista lógico.
Os mecanismos de UEBA são uma das
melhores formas de detetar e parar este
tipo de fuga. O SecuPi acopla ao seu
mecanismo de controlo um conjunto de
algoritmos de UEBA que combina com
as restantes regras pré-estabelecidas.
Esta abordagem é de uma enorme flexibilidade. Permite, por um lado, manter
o valor da informação subjacente aos
dados existentes como um crucial
business enabler (que deve continuar a
poder ser usada de forma criteriosa e
racional), e por outro, garantir o compliance com as frameworks internas de
proteção da informação e os regulamentos externos onde se inclui, entre outros,
o Regulamento Geral de Proteção de
Dados.
O fenómeno crescente da digitalização do negócio tem vindo a potenciar
o aumento significativo do verdadeiro
“valor” e “sensibilidade” da informação
que é recolhida, armazenada, utilizada
e processada pelos sistemas de informação que suportam o negócio global
das empresas. É esse valor que sustenta
uma cultura de “informação é poder”,
poder esse que potencia a entrega de
novos e melhores serviços e negócios
com elevado grau de automação e
customização, através da evolução do
negócio. No entanto, é fundamental ter
em consideração que este "poder" da
informação é também "risco". A ameaça
do comprometimento da informação
acompanha em proporção direta esse
crescimento da digitalização do negócio.
De acordo com o Breach Level Index,
desde 2013 foram roubados mais de 9
mil milhões de registos, onde apenas
4% desses dados estavam encriptados.
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A digitalização tem vindo
a potenciar
o aumento
do “valor”
e “sensibilidade” da
informação
que é processada pelos
sistemas de
informação
que suportam
o negócio
global das
empresas
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Na evolução
da digitalização da
informação
e automação
dos processos
de decisão,
não podemos
desfocar
do que se
deverá manter
sempre como
o essencial
e o principal
influenciador
de todas as
variáveis do
desafio, as
pessoas!

Sendo por isso um indicador bastante
relevante de que a proteção dos dados
seja uma preocupação que está na
agenda prioritária de 91% das organizações dos principais mercados.
O tema de privacidade de dados trouxe
um conjunto de preocupações sobre o
nível de segurança dos dados pessoais
que as organizações atualmente tratam,
bem como garantir que os direitos
fundamentais dos titulares de dados
pessoais são atendidos pelas empresas
de uma forma perfeitamente regulada. A
acrescentar a este desafio, é necessário
garantir uma livre circulação dos dados
dentro da União Europeia, para que seja
estabelecido um quadro regulatório
uniforme e comum em todos os países
da União Europeia.
Na evolução da digitalização da informação e automação dos processos
de decisão, não podemos desfocar do
que se deverá manter sempre como o
essencial e o principal influenciador de
todas as variáveis do desafio, as pessoas! Sendo verdade que as principais
vulnerabilidades da segurança de dados
nascem a partir das pessoas, também é
verdade que são as pessoas que lideram
e estão do centro de todo este pensamento evolucionista. Como tal, os seus
direitos e liberdades deverão ser sempre
uma preocupação. As organizações que
aplicarem bem estes princípios irão,
certamente, sentir os resultados do
aumento da confiança e fidelização dos
seus clientes.

Altran

Segurança de informação
Avaliar o nível de cibersegurança de uma
plataforma de OSS/BSS

desafiOS
Uma das principais preocupações das
empresas em relação à cibersegurança
é a sua capacidade de detetar e impedir o acesso não autorizado aos seus
sistemas e dados. As empresas na sua
generalidade armazenam inúmeros
dados pessoais, desde os referentes aos
seus funcionários, fornecedores, prestadores de serviços e clientes, por conseguinte, a proteção dos dados emerge
forçosamente numa preocupação com a
privacidade dos mesmos. Com o advento da IoT, da proliferação de plataformas
e canais de comunicação, as empresas
tornaram-se mais vulneráveis a ataques
à sua segurança, determinando uma
atuação preventiva mais vasta tendo em
consideração que precisam de proteger
não só os seus servidores, mas também
cada dispositivo móvel que possuem
no terreno e a rede que os liga uns aos
outros.
Uma das referências interessantes
de análise crítica corresponde a um
fornecedor de tecnologia de telecomunicações que pretendia avaliar o nível de
cibersegurança da plataforma de OSS/
BSS que disponibilizada aos seus clientes para planear, desenhar, reorganizar e
documentar redes e serviços de comunicação complexos.
Neste contexto, a avaliação à segurança de informação é necessária para
garantir que os controlos de segurança
definidos estão integrados no desenho
e e implementados no sistema a ser
analisado. Adicionalmente, a avaliaçãode impacto sobre a proteção de dados é
necessária para avaliar os riscos em relação aos titulares dos dados definidos
no Regulamento Geral sobre a Proteção
de Dados1.
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Tecnologia
De forma a garantir que a plataforma
segue uma abordagem metodológica
baseada nas melhores práticas do
mercado e atinge requisitos de elevada
qualidade em relação a cibersegurança,
as ferramentas de segurança são utilizadas para recolher informações sobre
as possíveis vulnerabilidades ou não
conformidades.
Além disso, a informação recolhida tem
como finalidade ajudar na definição
dos planos de ação, nomeadamente na
identificação das iniciativas necessárias
para mitigar as vulnerabilidades encontradas.

várias vulnerabilidades e outros pontos
críticos, classificados de acordo com
seu nível de gravidade.
A criação de valor deste relatório consistiu numa proposta de implementação de
diversas ações como forma de mitigar
os riscos apresentando um roadmap
com um conjunto de iniciativas destinadas a melhorar a tecnologia utilizada, a
identificação dos processos que estão
a ser seguidos e as competências das
pessoas envolvidas.
No final, a empresa ficou dotada de uma
ferramenta para poder melhorar a sua
capacidade de cibersegurança e privacidade dos dados.

Resultados

Coordenação/Autoria: José Portêlo, Filipe

Como resultado da avaliação de segurança à plataforma, foi produzido um
relatório em linha com as melhores
práticas de segurança da informação.
Neste relatório, foram identificadas

Perestrelo e Albano Formiga, Altran
1

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG

Com o advento da IoT, da
proliferação
de plataformas e canais,
a exposição
das empresas
é mais
vulnerável a
ataques à sua
segurança,
determinando
uma atuação
preventiva
mais vasta
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Cisco

Direcção-Geral de
Estatísticas da Educação
e Ciência
Cibersegurança da comunidadade escolar a nível
nacional

A componente
de filtragem
de conteúdos
permitiu
implementar
uma política
de segurança
para restringir
o acesso a
conteúdos
desadequados
dentro da rede
escolar, mas
também fora
da mesma

As soluções de segurança baseadas
em DNS (Domain Name System) têm
vindo a desempenhar um papel preponderante na cibersegurança uma vez que
atuam como sendo a primeira linha de
defesa contra as ameaças independentemente de onde os utilizadores estão.
Este tipo de soluções providenciam
uma visibilidade completa da atividade
da internet em todas as localizações da
organização, dispositivos e utilizadores
e bloqueia as ameaças antes destas entrarem na rede ou no posto de trabalho.
Analisando os padrões de atividade
da internet, as soluções de segurança baseadas em DNS identificam as
infraestruturas maliciosas preparadas
para lançar ataques e bloqueiam proativamente as tentativas de ligação a estes
destinos antes que uma conexão seja
efetuada – sem adicionar latência aos
utilizadores.
É então possível parar ataques de malware e phishing, identificar utilizadores
comprometidos e prevenir a fuga de
informação.
O DNS é um componente fundamental
da internet – traduz nomes de domínios
para endereços IP. Quando um utilizador
clica num link ou escreve um URL, um
pedido de DNS é iniciado por forma a
CISCO UMBRELLA

LEARN
Intelligence to uncover
current and emerging
threats

SEE
Visibility for activity
across all devices
and ports, anywhere

BLOCK
Stop phishing,
malware, and
ransomware earlier
Fonte: Cisco

ligar qualquer dispositivo à internet, a
implementação de controlos de segurança a este nível são fundamentais
para garantir altos níveis de segurança.
Quando estes sistemas de segurança,
recebem um pedido de DNS, usam a
sua inteligência para determinar se é um
pedido seguro, malicioso ou de risco –
que significa que o destino pode conter
conteúdo legitimo ou malicioso.
Pedidos seguros são acedidos normalmente, no entanto, os maliciosos, são
bloqueados. Pedidos considerados
de risco, são alvos de uma análise e
inspeção mais criteriosa. Neste contexto, a integração com sistemas globais
de inteligência são importantes uma
vez que contribuiem com a informação reputacional sobre o destino, mas
também com feeds de inteligência de
terceiros para determinar se o destino é
malicioso.

Desafios
A Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), faz a gestão
das tecnologias de informação e comunicação (TIC) das escolas do ensino
básico e secundário a nível nacional.
O sistema educativo desempenha um
papel de enorme importância na nossa
sociedade, pelo que as necessidades e
desafios que apresenta estão em grande
parte relacionados com os métodos
de ensino e ferramentas tecnológicas
utilizadas pelos docentes, alunos e
restante comunidade escolar. Assim,
uma crescente preocupação da DGECC
é a cibersegurança, em que um dos
principais desafios passa por identificar
uma solução de fácil implementação e
gestão, que garanta um acesso seguro à
internet por parte de toda a comunidade
escolar, a nível nacional.
Desta forma, e tendo em conta o elevado número de acessos (superior a
1 milhão em mais de 4500 escolas), a
plataforma deve garantir altos níveis de
resiliência e escalabilidade. Será fulcral
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assegurar a implementação de políticas de segurança ao nível do conteúdo,
reduzir a exposição a malware como
ransomware ou a ataques de phishing,
bem como melhorar a performance do
acesso à internet, dado que os links
disponíveis em muitas localizações são
usados para fins que não se coadunam
com os objetivos e necessidades das
escolas.

so a conteúdos desadequados dentro
da rede escolar, mas também fora da
mesma.
Todos estes fatores permitiram garantir
um acesso seguro mais à internet por
parte da comunidade de utilizadores.

Tecnologia

Deloitte

O Cisco Umbrella foi a escolha que
permitiu à DGEEC endereçar os principais desafios. Uma das vantagens do
Umbrella é a facilidade de implementação e configuração. Com uma simples
alteração na configuração de DNS,
apontando os forwarders para o Cisco
Umbrella, verificou-se um elevado nível
de proteção de forma quase imediata
em todas as escolas a nível nacional.

Resultados
A implementação do Cisco Umbrella
permitiu à DGEEC identificar ameaças
em postos de trabalho que até à data
não tinham sido detectadas; todos os
dispositivos dentro da infraestrutura
usam DNS e efectuam queries DNS, assim, este nível de proteção enquadrou-se numa estratégia de segurança com
várias camadas e integrou facilmente
com as soluções atuais de segurança.
Foi possível verificar nos relatórios detalhados da solução uma quantidade significativa de ataques que estavam a ser
bloqueados diariamente (comunicações
com websites que distribuem malware e
infraestruturas de command and control),
inclusive, foi possível verificar uma diminuição de tickets relacionados com malware e mais concretamente ransomware,
algo que era uma das principais preocupações, libertando recursos e largura de
banda para navegação web legítima.
A componente de filtragem de conteúdos permitiu implementar uma política
de segurança que visa restringir o aces-
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Coordenação/Autoria: Luís Ramos, Cisco Portugal

Proteção de informação:
uma abordagem
application-centric
Solução para mascaramento e anonimização
dinâmica de dados

desafiOS
Foi proposto à Deloitte implementar
uma solução para mascaramento e
anonimização dinâmica de dados numa
empresa do setor de Energy & Resources abrangendo um conjunto alargado
de aplicações e tecnologias. Pretendese também que seja possível fazer um
controlo e registo de acessos, autorizados ou não, a aplicações com dados
pessoais, para análise, evidenciação e
posterior integração com um sistema
SIEM.

Tecnologia
Para fazer face a este desafio, e em
grande parte sustentado pelo que foi
descrito na introdução desta capítulo,
a Deloitte suportou este projeto com a
ferramenta da SecuPi.
Para além da cobertura dos requisitos
apresentados permitiu a agilidade de
aplicar qualquer conjunto de regras
definidas para todas as aplicações-alvo, assim como individualizar regras
específicas para ambientes determinados tratados de forma única (ex.: ocultar
logicamente um cliente dos utilizadores
de uma aplicação CRM, enquanto esse
mesmo cliente é visualizado integral

Foi proposto
à Deloitte
implementar
uma solução
para mascaramento e
anonimização
dinâmica de
dados numa
empresa
do setor de
Energy &
Resources
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SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO
Arquitetura Secupi

USER
REQUEST

USER

DATA
REQUEST

APPLICATION SERVER

(Recipients, web services & API calls)

USER
RESPONSE

(Java/.Net/ …)

DATA SOURCE

DATA
RESPONSE

(Database, NoSQL, BigData,
APIs/Web services, MQSeries,
Tibco, File systems…)

Policy management
& forensics

Discovery, data-flow mapping
User Behavior Analytics (UBA)
Monitoring & Auditing
Dynamic Consent Controls
Dynamic Anonymization
Physical Anonymization

SECUPI CENTRAL
MANAGEMENT SERVERS

(Multi-tenant, on-prem or cloud)

Fonte: Gﬁ

O desafio
consistiu em
montar uma
estratégia
de gestão de
risco alicerçada numa
visão holística
de segurança,
colocando
em prática
mecanismos
de proteção
e deteção
de ameaças
cibernéticas

ou parcialmente numa aplicação ERP).
Quando se tratam de dezenas ou
centenas de aplicações este ponto é
fundamental para agilizar uma implementação desta complexidade. Acresce
ainda o facto de ser possível fazer uma
monitorização de dados cross application e inferir instantaneamente a partir
dessa informação uma fuga ou acesso
indevido. A complexidade de trabalhar
este processo aplicação a aplicação
recorrendo a funcionalidades nativas
ou desenvolvimentos específicos seria
seguramente mais complexo e moroso.

e como os visualizou, i.e. anonimizado,
ou a descoberto.
Em termos tecnológicos, e em resultado de testes de carga já produzidos, o
impacto na performance dos sistemas
após implementação da ferramenta
é praticamente impercetível para o
utilizador, não oferecendo, portanto,
constrangimentos a nível de acessos,
disponibilidade e tempo de resposta dos
sistemas.
Coordenação/Autoria: Frederico Mendes Macias,
Deloitte

Resultados
As equipas de implementação de uma
ferramenta deste tipo devem, para além
dos skills tecnológicos, incorporar valências de conhecimento dos processos no
sentido de adequar as regras a implementar. O resultado que se obtém desta
implementação é bastante positivo e
adequado aos requisitos de proteção de
informação (internos e regulamentares).
Os acessos a aplicações com dados
pessoais são objeto de logging para efeitos de integração em SIEM e/ou suporte
a evidências face a possíveis auditorias. Na informação constante dos logs
destacam-se, entre outros, quem acedeu
a que aplicação e em que momento, que
tipo de pedido fez, que dados visualizou

DXC Technology

Cybersecurity
para a Indústria 4.0
Visão holística de segurança num processo de
transformação digital

desafiOS
No caso em questão, a organização do
setor da Indústria decidiu avançar para
um processo de transformação digital.
Se por um lado este novo paradigma
(vulgo Indústria 4.0) traz benefícios de
negócio relacionados com menores
custos e maior eficiência, por outro
lado também aumenta os riscos. Estes
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PARTILHA DE THREAT INTELLIGENCE

riscos estão em parte relacionados com
a cibersegurança e as atividades dos
cybercriminals, que vêem esta mudança
como uma oportunidade (altamente
lucrativa) para explorar áreas como
espionagem cibernética ou roubo de
propriedade intelectual. Definiu-se então
a cibersegurança como um dos pilares
desta transformação. O desafio consistiu em montar uma estratégia de gestão
de risco alicerçada numa visão holística
de segurança, que permitisse colocar
em prática mecanismos de proteção e
deteção de ameaças cibernéticas existentes e emergentes, transversalmente à
organização.

CANADÁ
EUA

REINO UNIDO
ALEMANHA
IBÉRIA BULGÁRIA
INDIA

COSTA RICA

MALÁSIA
AUSTRÁLIA

FOOTPRINT GLOBAL

16
SOC
Fonte: Serviços SOC - DXC Technology

+4.600
PROFISSIONAIS
SEGURANÇA

Maior Visibilidade

Tecnologia
Como parte da estratégia de segurança
e gestão de risco definida, foram colocadas em prática as seguintes medidas:
Gestão de vulnerabilidades. Nesta
componente o objetivo foi essencialmente garantir que as vulnerabilidades
dos principais ativos de informação
eram identificadas e analisadas automaticamente, de modo a ser possível:
Aferir o risco associado com
um ativo a qualquer momento;
Perceber que vulnerabilidades
são mais prioritárias através de
critérios de risco definidos de
acordo com o valor do ativo para
o negócio;
Fornecer relatórios da análise
às equipas de IT para remediarem
eventuais problemas de segurança
de uma forma rápida e eficiente.
Medidas de prevenção contra
ameaças. Foram implementadas
medidas de prevenção em tempo real
contra ameaças zero-day e ataques
avançados recorrendo a tecnologia de
Firewall, Network Intrusion Prevention
e proteção de endpoints.
Monitorização em tempo-real de
eventos de segurança. Foram consolidados, normalizados e centralizados
eventos de segurança de diferentes

ativos de rede numa plataforma SIEM.
Estes eventos de segurança passaram
a ser monitorizados 24/7 através de
um SOC. Os especialistas de SOC tiram assim partido de funcionalidades
de machine learning, threat intelligence
e analytics para criar casos de uso
adaptados ao contexto da organização e detetar proativamente eventuais
incidentes de segurança.

ResultadoS
Destacam-se as seguintes mais-valias
relacionadas com as medidas de segurança implementadas:
Aumento da visibilidade das operações de segurança da organização;
Deteção e prevenção de ameaças
de segurança que anteriormente não
eram detetadas;
Maior eficiência das atividades de
resposta a incidentes de segurança,
diminuindo eventuais impactos;
Métodos de análise de risco ajustados ao contexto da organização;
Estratégia de segurança escalável
que permite no futuro integrar a proteção de redes de produção industrial.
Coordenação/Autoria: Luís Paulo Ferreira, DXC
Technology

Foram implementadas
medidas de
prevenção em
tempo real
contra ameaças zero-day
e ataques
avançados
recorrendo a
tecnologia de
Firewall, Network Intrusion
Prevention e
proteção de
endpoints
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Gfi

analisados todos os possíveis pontos
de intrusão, de forma a deter uma visão
completa e integrada sobre os seus
sistemas.
Importante relembrar que, não obstante a relevância dada ao tema da
cibersegurança, 86% das empresas não
estão preparadas para ataques virtuais
e poucas são as organizações que
endereçam este tópico de uma maneira
sustentada.
No setor público em Portugal, os
impactos de um ataque informático
podem atingir proporções inesperadas
e de enorme risco, não só pelos dispositivos a que estão ligados os sistemas
de informação, como pela interligação
entre as várias entidades. Por exemplo,
no caso da DRDR, pode atingir o sistema de pagamento de apoios aos agricultores, podendo, consequentemente,
provocar um colapso na região.
Atualmente, nas diferentes áreas de
atuação da DRDR, a implementação de
controlos de cibersegurança é efetuada de forma individual, sem regras ou
práticas comuns. Este foi o principal
motivo pela qual a DRDR implementou
um programa dedicado aos controlos
de cibersegurança, implementando um
sistema integrado e automatizado que
crie valor para o setor e permita identificar os diferentes cenários de risco (ex:

CiberSegurança Programa de Sistema
de Gestão de Segurança
da Informação
Automatização de processos de segurança da
informação

A DRDR
adotou um
programa
dedicado aos
controlos de
cibersegurança, implementando
um sistema
integrado e
automatizado
que permite
identificar
vários cenários de risco

Com a ambição de promover uma
estratégia comum de proteção de
dados em todas as áreas competentes,
a Direção Regional de Desenvolvimento
Rural (DRDR) desenvolveu um projeto
de cibersegurança, integrado no seu
programa de Sistema de Gestão de
Segurança da Informação.
Sendo um dos ativos de maior valor
para as organizações, e face aos múltiplos e recentes incidentes de segurança e violação de dados, é fundamental
garantir a proteção da confidencialidade, integridade e disponibilidade da
informação.
Neste contexto, a segurança da informação deverá constituir uma política
transversal a qualquer organização, de
modo a garantir uma prática adequada
de proteção dos dados, considerando o custo/benefício dos controlos a
adotar e tendo em conta a importância
da consciencialização dos seus profissionais. Adicionalmente, devem ser

FLUXO DE GESTÃO DE INCIDENTES DE CIBERSEGURANÇA
EIP.E04
INCIDENTE FECHADO

EIP.E02
EVENTO TIC
DETETADO

ANR
ANÁLISE
DE RISCO
EIP.E01
CONTACTO
DE UTILIZADOR
TIC

Fonte: Gﬁ

EIP.A02
Criar pedido
de alteração

EIP.A01
Criar pedido
de alteração
EIP.E03
PEDIDO DE
ALTERAÇÃO
CRIADO

GEA GESTÃO
DE EVENTOS
E ALARMES
EIP.D01
É NECESSÁRIO
CRIAR PEDIDO
DE ALTERAÇÃO
SIM

NÃO

GIT
GESTÃO DE
INCIDENTES TIC

EIPA02
Análise
da informação

EIP.D04
TRATA-SE UM
PROBLEMA?
NÃO

SIM

GEP
GESTÃO DE
PROBLEMAS

NÃO

NÃO
EIP.D02
TRATA-SE
UM INCIDENTES
GRAVE?

SIM

SIM

EIP.E06

EIP.D03 TRATA-SE
UM INCIDENTE
DE SEGURANÇA
DA INFORMAÇÃO?

EIP.E05
PROBLEMA
RESOLVIDO
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terramotos, falha de comunicação entre
ilhas, perda de dados, roubo, acesso
indevido).
Suportado na norma ISO 27001 de
suporte à governação e gestão dos
sistemas de informação, este programa
permite alinhar os objetivos estratégicos das diferentes entidades, contemplar as dimensões de risco, fornecer as
ferramentas de gestão e apoiar na sua
execução.
Para assegurar uma abordagem
consistente e escalável, o projeto foi
iniciado com a avaliação e o desenho
do Sistema de Gestão de Segurança de
Sistemas de Informação da DRDR.

DESAFIOS
Para assegurar a automatização dos
processos de segurança de informação
e um controlo total sobre os potenciais
riscos ou falhas de segurança, foi implementado um sistema de gestão de incidentes e adotadas práticas comuns em
todas as áreas competentes da DRDR.
Desenvolvido também um novo fluxo de
gestão de incidentes que permite deter
uma visão global sobre o sistema e suas
dependências, permitindo compreender
quais as consequências reais de um
ataque numa determinada área do seu
sistema.

Tecnologia
Sistema de Gestão de Incidentes de
cibersegurança desenvolvido internamente (ver gráfico);
Novo fluxo de gestão de incidentes
de cibersegurança (ver quadro do Sistema de Gestão de Incidentes);
Dashboard para monitorização e
acompanhamento do estado do sistema (ver exemplo).

SISTEMA DE GESTÃO DE INCIDENTES

Fonte: Gﬁ

EXEMPLO DE UM DASHBOARD
DE MONITORIZAÇÃO
E ACOMPANHAMENTO

Controlo total sobre os incidentes
de segurança de informação, permitindo antecipar ou prever futuros
ataques;

A imagem da ferramenta é
um print feito à ferramenta
desenvolvida internamente.

A última imagem é um
print da ferramenta de
monitorização instalada na
DRDR.
Fonte: Gﬁ

Adoção de práticas e métricas comuns em todas as áreas competentes
da DRDR;
Maior coordenação e partilha de
recursos relacionados com a governação, gestão de riscos e segurança de
informação;
Maior contribuição do IT para a
criação de valor, através da otimização
dos riscos.
Coordenação/Autoria: Francisco Gaspar, Gfi e
António Pires, Direção Regional do Desenvolvi-

Resultados
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mento Rural

No setor
público em
Portugal, os
impactos de
um ataque
informático
podem atingir
proporções
inesperadas
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ECOSSISTEMA DE SEGURANÇA PARA A COMPUTAÇÃO PESSOAL

HP
GESTÃO INTEGRADA
Plugin que não seja de
terceiras partes, que garanta
uma gestão de políticas de
segurança central e com
uma profundidade absoluta

PASSWORDS ESQUECIDAS
Solução self service. O
utilizador pode recuperar a
sua password em qualquer
lugar a qualquer hora de
forma segura

AUTENTICAÇÃO
O uso exclusivo de
password não fornece a
segurança ideal. É
necessário ter Multi-Factor
Authentication. Hardware e
software de base que
permita fazer este tipo de
autenticação

VISUAL HACKING
O ecrã pode ser um ponto
crítico de fuga de dados.
Tecnologia de Hardware
que permita impedir visualizações não autorizadas

INTERNET / BROWSER
Soluções que adicionem
capacidade de criar proteção
por hardware ao Browser.
Desta forma uma possivel
contaminação estara sempre
contida e controlada numa
sessão virtual
PORTAS
É crucial um sistema
integrado na maquina e que
permita uma gestão central
de controlo e deﬁnição de
acessos às portas USB
IMAGE CREATION
Ferramentas de
self-service que ajuda na
criação de uma imagem
actualizada e segura

BIOS
A BIOS comprometida pode deixar
o dispositivo e a
rede vulneráveis.
É necessário uma
solução que proteja,
detete e recupere a
BIOS e o FIRMWARE.
Garantimos assim a
integridade do que é
o coração do PC.

ARMAZENAMENTO
DE DADOS
Dados não
encriptados
permitem acessos
não autorizados.
Encriptação das
drives por hardware
para segurança
máxima com
drives SED

DESTRUIÇÃO
EFECTIVA DE DADOS
Uma formatação normal
não destroi de forma
efectiva os dados. Software
a nivel da BIOS que permita
a destruição efectiva dos
dados.
PROCESSOS CRITICOS
É necessario ter um agente
build in no hardware que
nao possa ser desactivado
para poteger os processos
criticos de segurança do
sistema operativo.
INSTALAÇÃO
DE IMAGENS REMOTAS
Solução self service remota
de re-image. Garante a
resiliencia necessaria em
caso de re-image

ECOSSISTEMA DE SEGURANÇA PARA IMPRESSÃO
GESTÃO DE SEGURANÇA
Gestão de politicas de
segurança central.é
crucial o controle total
sobre as impressoras
REDE
Os trabalhos quando
são transmitidos
através da rede podem
ser interceptados, a
transmissão tem de ser
encriptada
PAINEL DE CONTROLO
Qualquer utilizador
pode alterar as
deﬁnições do equipamentos através do
painel de control e até
aceder a dados. Com a
deﬁnição de acessos
controlamos os acessos
PORTAS E PROTOCOLOS
Portas USB desprotegidas ou protocolocos
como o FTP ou Telnet
podem comprometer o
dispositivo. É necessário
ter a capacidade de
controlar e gerir
centralmente as portas
USB e protolocos

STORAGE MEDIA
A impressora contem
informação sensível ou
mesmo conﬁdencial no seu
disco. Os discos devem de
ser encriptados

BIOS E FIRMWARE
A BIOS comprometida
pode deixar o
dispositivo e a rede
vulneráveis. É
necessário uma
solução que proteja,
detete e recupere a
BIOS e o FIRMWARE.
Garantimos assim a
integridade do que é o
coração da
impressora.
MOBILE PRINT
A impressão móvel
pode ter mais riscos,
é necessario uma
solução de impressão
segura com as mais
altas certiﬁcações
do Mercado

CAPTURA DE DADOS
O equipamento desprotegido
pode permitir a digitalização
não autorizada, gerimos o
acesso através de PIN.
GAVETAS DE ALIMENTAÇÃO
Por vezes usamos papel com
pré-impressos conﬁdenciais.
Sem proteção estes
documentos podem ser
roubados, podemos colocar
bloqueios ﬁsicos nas
gavetas.
TABULEIROS DE SAÍDA
É a forma mais comum de
encontrar dados conﬁdenciais.
Com um processo de
autenticação conseguimos
garantir a conﬁdencialidade
dos trabalhos.
GESTÃO INTEGRADA
PlugIn que nao seja de
terceiras partes que garanta
uma gestão central com
uma profundidade absoluta

Computadores pessoais e
impressoras, os primeiros
na linha de defesa
Proteção dos dispositivos, identidades e dados na
era da experiência

desafiOS
Qualquer computador pessoal ou
impressora atual, é um potente dispositivo de captura, processamento,
armazenamento e distribuição de dados.
A maioria destes dispositivos lida com
informação sensível ou mesmo confidencial, dados de clientes, parceiros e
fornecedores. Os sistemas tradicionais
de defesa já não são suficientes para
lidar com os desafios atuais, é imperativo complementá-los com outros tipos
de soluções. Qualquer rede é tão segura
quanto o seu endpoint menos seguro.
Acabaram os dias em que o escritório
era meramente um espaço fixo em que
o ocupávamos durante o horário laboral.
Trabalhamos muitas vezes em redes
externas às da nossa empresa, muitas
delas públicas com baixos níveis de
segurança, onde os utilizadores já não
estão protegidos pelas firewalls e redes
privadas.
Assistimos também a um reforço no que
deve ser um direito universal; a proteção
jurídica dos direitos dos titulares dos
dados, recentemente o GDPR.
Em 2017, um ciberataque abriu os
noticiários, quase todos os meses. O
WannaCry afetou mais de 120 países,
milhares de empresas e milhões de
pessoas. O Petya parou os sistemas
de monitorização da central nuclear de
Chernobyl. A Ucrânia ficou sem uma
parte da sua rede ATM durante um dia.
Como era expectável, em 2018 estamos
a assistir a um incremento tremendo
com casos gigantescos de data breachs
e descobertas de malwares sofisticados.
Assistimos a um incremente tremendo
de novos ataques aos PCs e impresso-
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ras a nível de BIOS e Firmware. Estes
ataques na maioria dos casos são extremamente difíceis de detetar uma vez
que os sistemas de segurança tradicionais não são capazes de lidar com eles.
Estamos a entrar aceleradamente na era
da experiência. Esta é uma era que será
pautada por drivers como a conectividade, tudo está ligado. Temos biliões de
redes, públicas, privadas, domésticas,
IoT, industriais, cidades inteligentes, a
maioria destas redes já convergindo
para o que é a grande internet. É a era
da colaboração e da criatividade, os
computadores pessoais e impressoras
são talvez os dispositivos tecnológicos
principais para este fim. Tudo isto cria
uma pressão enorme no que é a segurança dos dados.

Tecnologia
Ecossistema com abordagens multicamada para as ameaças por debaixo
do sistema operativo, para o próprio
sistema operativo e por cima do sistema
operativo. Soluções por hardware, automáticas, que não podem ser desligadas, não se estragam, resilientes, e que
protejam os devices, as identidades e os
dados.

Resultados
Redução de custos com a gestão
dos dispositivos;
Segurança dos dispositivos, das
identidades e dos dados com o ecosistema de segurança;
Compliance através da garantia de

HP SECURITY FRAMEWORK
DEVICE

IDENTITY

DATA

ABOVE THE OS
IN THE OS
BELOW THE OS
Fonte: HP
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aplicação das politicas de segurança
Incremento na excelência do serviço.
Sendo os computadores pessoais e as
impressoras dispositivos que estão no
centro da transformação do workplace,
os utilizadores podem assim realizar as
suas tarefas com liberdade e segurança.
A tecnologia segura é uma poderosa
ferramenta para a criatividade e produtividade.
Coordenação/Autoria: Miguel Souto, HP

Microsoft

Cibersegurança no
contexto financeiro
Criação de um novo Security Operations Center
assente no Microsoft Intelligent Security Graph

desafiOS
As instituições financeiras enfrentam
hoje um contexto de particular complexidade, decorrente da intensificação da
pressão regulatória, nomeadamente em
matéria de privacidade, do crescimento
exponencial de informação (sobretudo
não estruturada), da ameaça de novos
modelos de negócio e de serviços oferecidos por novos concorrentes (FinTechs)
e, finalmente, do aumento da sofisticação do cibercrime.
A conjugação simultânea de todos estes
fatores adversos, torna particularmente
premente a adoção de medidas que
permitam desde logo responder ao
incremento da exigência regulatória em
matéria de proteção dos dados pessoais, por via da entrada em vigor do
novo Regulamento Geral de Proteção de
Dados, bem como ao aumento da quantidade e complexidade das ameaças na
área da cibersegurança.
A gestão interna e controlada da informação assume hoje um papel crucial na

A gestão
interna e
controlada da
informação
assume um
papel crucial
na vida das
organizações
financeiras,
mas que deve
ser integrada
numa abordagem que
contemple a
segurança nas
suas múltiplas
dimensões
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vida das organizações financeiras, mas
que deve ser integrada numa abordagem que contemple a segurança nas
suas múltiplas dimensões: identidades,
dispositivos e aplicações.

dados da organização e dos clientes do
setor financeiro constitui provavelmente
o ativo mais relevante no mundo atual.
Coordenação/Autoria: André de Aragão Azevedo,
Microsoft

Tecnologia

A garantia de
segurança
dos dados da
organização
e dos clientes
do setor
financeiro
constitui provavelmente
o ativo mais
relevante no
mundo atual

O objetivo deste projeto materializou-se
na adoção de uma metodologia programática e de ferramentas tecnológicas
que permitiram acelerar o cumprimento
dos requisitos de conformidade com o
novo Regulamento Geral de Proteção de
Dados e, simultaneamente, responder de
forma mais eficaz às novas ameaças de
cibersegurança, através da adoção de
uma plataforma integrada de segurança,
que aborda de forma holística o desafio
da gestão de segurança.
A criação de um novo Security Operations Center materializou a nova experiência integrada de segurança assente
no Microsoft Intelligent Security Graph,
que permite coligir dados, gerir identidades e incorporar inteligência artificial,
de forma a incrementar a eficiência e
eficácia na proteção da instituição e dos
respetivos clientes.
Em termos tecnológicos, a utilização da
plataforma Microsoft 365 e Microsoft
Azure permitiu em seis meses implementar toda uma nova metodologia de
gestão de identidades e acessos em
contexto de mobilidade, a gestão da
informação ao longo do respetivo ciclo
de vida, permitindo igualmente classificar,
proteger e monitorizar toda a informação,
e ainda mitigar os riscos de exposição a
vulnerabilidades e ameaças avançadas.

Resultados
Os resultados esperados com este projeto recaem sobretudo na mitigação dos
riscos de segurança, que assume particular sensibilidade no setor financeiro
e na disponibilização de novos serviços
que permitem responder às exigências
de um mercado cada vez mais global
e digital. A garantia de segurança dos

Vodafone

Aleluia Cerâmicas SA
Securização de processos e informação

desafiOS
A cibersegurança evoluiu para além da
simples proteção do status quo, e está
a ser usada por empresas de todos
os setores e de todas as dimensões,
para suportar e acelerar a inovação e
o crescimento. Está a dar às empresas
mais confiança para entrar em novos
mercados e introduzir novos serviços.
Antes da implementação da solução
Vodafone Secure Firewall, a Aleluia
Cerâmicas tinha implementada uma
solução tradicional de antivírus por máquina e uma solução centralizada de firewall. Os dispositivos móveis não eram
contemplados na área de segurança e
havia também uma maior exposição
dos serviços internos na web.
Ao longo dos últimos quatro anos, a
empresa foi alvo de alguns ataques,
sendo que apenas um deles teve
consequências no funcionamento da
empresa, obrigando a que os serviços
fossem interrompidos durante um
breve período.
No que diz respeito ao ransomware,
dois dos ataques foram bem-sucedidos por parte dos cibercriminosos,
mas ultrapassados pelos sistemas de
backup existentes e pelas políticas de
restrição e segurança de partilha de
ficheiros. Uma parte significativa dos
ataques que não foram travados pela
solução antivírus, tiveram como ponto
de origem um utilizador interno, através
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de infeção por anexos de correio eletrónico.
As necessidades da empresa passaram
pelo desenvolvimento de uma solução
de cibersegurança para aproximadamente 200 pessoas, 300 máquinas e 90
dispositivos móveis.

Tecnologia
A solução implementada na Aleluia
Cerâmicas teve como objetivo a securização de processos e informação, quer
nos dispositivos móveis, quer nos PCs
Desktop, num total de 300 máquinas.
Para tal foi implementada a solução
Vodafone Secure Firewall, que assegura
a defesa perimétrica da rede de dados
e sistemas, permitindo proteger as empresas de ameaças informáticas novas
ou já conhecidas. Permite também
otimizar a largura de banda, contribuindo para o aumento da produtividade
dos colaboradores e salvaguardando os
ativos da empresa.
No caso dos dispositivos móveis, a
solução permite a gestão e acesso dos
dispositivos móveis de acordo com as
boas práticas definidas pela empresa,
bem como a proteção dos equipamentos contra ameaças de cibersegurança,
contribuindo para salvaguardar a informação dos colaboradores e clientes.
Algumas das vantagens desta solução:
Personalização: solução altamente
personalizável e escalável de acordo
com a evolução do número de utilizadores;
Redundância: a fiabilidade do
serviço é assegurada por plataformas
redundantes;
Simplicidade: todas as funcionalidades de segurança e optimização
da rede estão disponíveis numa única
consola, o que garante um processo
de gestão fácil e rápido;
Redução de custos: eliminação dos
custos de investimento em hardware
e possibilidade de partilha da solução
por vários escritórios e unidades fa-
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bris da Aleluia; eliminação da necessidade de recursos especializados em
soluções de segurança informática.

Resultados
O processo de segurança desenhado
pela Vodafone para a rede fixa e móvel
garantiu, por um lado, a segurança de
sistemas essenciais à gestão operacional da empresa, e por outro, a segurança da informação sensível ao negócio,
bem como a informação dos seus
clientes.
Esta solução permitiu ainda dotar a
empresa de meios de comunicação
eletrónicos internos e externos muito
mais robustos, garantindo a segurança
da informação. Veio também permitir
a transferência de ficheiros entre as
várias fábricas sem necessidade de
recorrer a dispositivos de armazenamento de dados, aumentando a fluidez
da informação e a disponibilização da
mesma em tempo útil.
A solução Vodafone Secure Firewall
eliminou a necessidade de aquisição de
um dispositivo de segurança periférico
para cada unidade fabril, permitindo a
sua centralização e incorporando os
dispositivos móveis, que a cada dia
que passa assumem um papel mais
importante para os utilizadores, armazenando informações e dados cada vez
mais sensíveis.
Coordenação/Autoria: Ricardo Faria, Vodafone

A solução
implementada
na Aleluia
Cerâmicas
teve como
objetivo a
securização
de processos
e informação,
quer nos
dispositivos
móveis, quer
nos PCs
Desktop

1.5
gamification
rewarding

H

á muito a aprender
com a experiência
imersiva e poderosa
que os jogos oferecem. O
conceito de gamification surgiu
da ideia de que, empregue de
forma correta, a mecânica dos
videojogos pode ajudar a criar
níveis de empenho exigidos
para o novo mundo do trabalho,
servindo para aumentar a
dedicação e o envolvimento
tanto de colaboradores como
de consumidores.

O que é a gamification? O conceito de gamification tem vindo a ser redefinido ao longo das últimas
décadas sob diferentes perspetivas. Embora seja
relacionada a motivação com a performance organizacional, em muitos casos é descrito como o Santo
Graal para o alto rendimento. Para outros, a gamification não é mais do que o uso de elementos de
jogos noutros contextos, permitindo o engagement do
jogador e, consequentemente, melhores resultados
em determinada atividade, apelando à inovação.
Alguns dos conceitos abordados em áreas corporativas e de liderança foram desenvolvidos no seio
militar. Embora os economistas tenham recentemente começado a compreender a importância do
papel democrático no desenvolvimento profissional,
quanto mais forte é um exército, mais benefícios
conseguimos obter. Daí a necessidade de criar silos
organizacionais capazes de evoluir com objetivos
sinergéticos. Através da criação de equipas entre os
diferentes silos organizacionais, é possível quantificar
os resultados devolvidos pelos sistemas de informação empresariais em determinada escala.
Embora a criação destes silos seja um ponto de
partida para a monitorização da performance e para
a aplicação de um modelo de gamification para criar
sinergias entre as diferentes equipas, é necessário
adaptar a arquitetura empresarial em utilização. Para
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tal, devem ser considerados dois tipos
de riscos perante o nível de maturidade
da arquitetura empresarial. Aqui, podemos deparar-nos com questões relevantes para o ambiente organizacional,
relacionadas com eventuais reduções
de engagement por parte dos colaboradores, o que pode ser colmatado com o
valor acrescentado que a tecnologia nos
pode oferecer.
A adaptação de uma arquitetura empresarial a modelos que permitam a
análise da performance management
dos colaboradores pode não só preparar
um caminho para uma utilização mais
efetiva da tecnologia na gestão das
relações externas, mas também melhorar a colaboração e a comunicação
inter-organizacional.
Diferentes teorias motivacionais confirmam que diferentes colaboradores
têm várias necessidades e desejos. A
gamification permite-nos utilizar tais
fatores, para obter a conclusão de
determinada tarefa. A sua aplicação visa
não só o aumento da produtividade, mas
também uma melhoria do seu entusiasmo. O caso específico da aplicação de
modelos relacionados em silos departamentais é um dos bem-sucedidos no
mercado. Com o aumento da concorrência e da oferta laboral em atividades
económicas do setor terciário, é urgente
a melhoria gradual da satisfação dos
diferentes colaboradores.

Altran

Power Sales Gamification
Uma nova abordagem à gestão de desempenho

desafiOS
Em 2017, a Altran Portugal enfrentou
uma forte transformação estrutural ao
nível da sua força de vendas. Até então,
esta acumulava funções de vendas e
gestão de operações na mesma equipa,
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o que resultava numa menor eficácia
comercial e na perda de potenciais
oportunidades. Por outro lado, foram
conduzidas análises aprofundadas ao
desempenho das vendas (visões total e
individual de cada comercial), das quais
resultaram iniciativas que visavam a mudança para uma venda mais consultiva e
o reforço da utilização da ferramenta de
suporte, entre outras.

Tecnologia
Perante este desafio, a Altran desenvolveu um modelo de gamification em parceria com a Laureate International Universities e com inputs da Harvard University,
com o objetivo de aumentar o engagement dos colaboradores num contexto
de transformação, assegurar a manutenção e melhoria da performance e ainda
estimular novos comportamentos. Tal
modelo baseou-se na criação de equipas
transversais a toda a organização, entre
áreas de negócio e funções de suporte, e
na definição de diferentes indicadores de
análise, sendo estes medidos através de
uma sequência que assegura a motivação dos colaboradores. O modelo definido olha para indicadores de performance
(KPIs), risco (KRIs) e controlo (KCIs).
Embora os KPIs caracterizem os resultados, é necessário compreender quando é
que o semáforo está prestes a mudar de
cor e que mecanismos podemos acionar
para o poder controlar.
Em resultado, foi realizado um piloto
com cerca de 70 colaboradores competiram em equipas de cinco elementos,
distribuídos por duas ligas (vendas e
operações). Uma iniciativa que tornou
evidente a melhoria do engagement
dos colaboradores com a nova forma
de trabalhar, conseguindo potenciar os
resultados face aos objetivos iniciais do
programa.

Resultados
Aumento da atividade de vendas
superior a 50%;

A Altran
desenvolveu
um modelo
de gamification, em
parceria com
a Laureate
International
Universities
e com inputs
da Harvard
University,
para aumentar
o engagement
dos colaboradores
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Duplicação do volume de vendas;
Atingimento em 190% dos objetivos
definidos inicialmente.
Em 2018, dados os resultados positivos
do piloto, a competição foi alargada a
toda a empresa, estando atualmente em
curso.

A INOV+
é uma
plataforma
de gestão das
ideias, que se
alavanca na
sabedoria das
multidões e
que funciona
como uma
rede social
utilizando
mecanismos
de gamification para criar
um mercado
de ideias

Coordenação/Autoria: Ricardo Marcão e Tiago
Gandara, Altran

CTT

Gestão de Ideias
(+ INOVAÇÃO)
Plataforma online de gestão de ideias

desafiOS
O programa + INOVAÇÃO by CTT visa
gerir a gestão da inovação, de uma
forma transversal na organização,
apoiando-se em vários pilares um dos
quais é o da "gestão das ideias" (INOV
+ by CTT). Lançada em Março de 2016,
a INOV+ é uma plataforma que tem por
objetivo, por um lado encontrar soluções, principal mas não exclusivamente,
numa lógica de "inovação incremental"
para problemas – desafios – concretos
das diversas áreas (de negócio e/ou
operacionais) e, por outro, promover a
cultura e awareness de inovação nos
CTT.

Tecnologia
A INOV+ é uma plataforma de gestão
das ideias, que se alavanca na sabedoria das multidões (crowd wisdom) e que
funciona como uma rede social – neste
caso a rede de colaboradores CTT –
utilizando mecanismos de gamification
para criar um mercado de ideias.
Qualquer área dos CTT pode lançar nesta plataforma online um desafio – i.e.
identificar um problema – para o qual
procura uma solução. Podem co-existir

múltiplos desafios ao mesmo tempo,
e assim, tipicamente durante um certo
lapso temporal (entre dois a três meses)
estão disponíveis na INOV + os desafios
para os quais os colaboradores apresentam as suas ideias de resolução.
Assim, enquanto dura cada ciclo os
colaboradores CTT apresentam as suas
ideias, para resolver aqueles desafios,
as quais podem ser comentadas por
todos e nas quais, consoante a maior ou
menor adesão que estas granjeiam na
comunidade, todos e cada um podem
investir como se de uma bolsa/mercado
de ideias se tratasse.
A própria plataforma tem um algoritmo
que contabiliza os “investimentos” feitos
nas ideias de tal forma que estas vão
saindo de bolsa, ou aprovadas (i.e., por
exemplo, logo que seu “valor” atinge um
certo valor mínimo) ou rejeitadas (i.e.
quando decorrido um período de tempo
máximo, parametrizável, os investimentos nelas feitos não atingiram aquele
limiar) de forma a poderem entrar em
“bolsa” novas ideias.
Consoante a valorização alcançada
pelas ideias que saem (ganhadoras
ou perdedoras) do mercado assim os
investidores, ou seja, os colaboradores
CTT, podem ver o seu capital inicial de
pontos valorizado (ou não) ao qual se
soma os pontos que ganham sempre
que colocaram ideias válidas ou fizeram
comentários. No final de cada ciclo de
desafios, todos os pontos acumulados
por cada colaborador podem ser, por
estes, rebatidos em leilões de prémios
vários anunciados pela plataforma.
A aprovação ou rejeição das ideias, em
resultado do algoritmo que gere a plataforma, não é vinculativa. Os owners dos
desafios, ou seja, as áreas que colocaram os problemas são quem tem a última palavra na seleção, entre todas as
ideias que passaram pela bolsa, daquela
que melhor resolve os seus problemas.
A plataforma INOV+ apoia-se na solução
disponibilizada pela empresa EXAGO.
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Resultados
A INOV+ já vai no seu 6º ciclo de desafios, num total de 18 desafios diferentes
com cerca de 1800 utilizadores registados, 500 ideias que passaram apreciadas em bolsa, 9000 investimentos
e 4000 comentários registando-se que
algumas ideias foram implementadas
e várias outras aguardam oportunidade
de implementação ou perspetiva-se a
sua integração em desenvolvimentos
planeados e/ou em curso.
À INOV + by CTT foi atribuído, em 2017,
pela EXAGO, o Innovation Farmer Award
que visou distinguir a organização, de
entre as que usam aquela plataforma,
que naquele ano mais se notabilizou
por continuamente procurar semear
uma cultura de inovação dentro da sua
empresa, contribuindo para o aumento
de um espírito inovador e colaborativo,
de forma sustentada.
Coordenação/Autoria: João Manuel Melo, CTT

CTT

Carpooling
Solução de plataforma digital avançada

desafiOS
As emissões atmosféricas associadas
às deslocações casa-trabalho dos 12
mil colaboradores dos CTT equivalem
a quase metade das produzidas pela
frota própria da empresa. Esta enorme
quantidade de emissões de CO2 é difícil
de gerir, pois não depende diretamente
das decisões da empresa. O carpooling
é frequentemente referido como uma
possível solução para o problema, mas
os resultados práticos são escassos.
Usando dados de surveys internos de
mobilidade, detetámos que 66% dos inquiridos admite considerar a partilha de
viatura. Nessa base, decidimos provar
que tecnologia, conjugada com envol-

vimento dos empregados, pode fazer a
diferença.

Tecnologia
Os CTT selecionaram, contratualizaram
e customizaram uma solução de plataforma digital avançada. O Twogo_CTT,
da SAP, está disponível através do
website dos CTT ou por app e permite
o acesso à comunidade de utilizadores
CTT. Passageiros e condutores introduzem os seus locais de partida e de
destino e a hora de chegada. A plataforma identifica então o melhor match
de boleias, calcula o trajeto e a hora de
chegada, coordena todas comunicações
e sugere alternativas.

O projeto
pioneiro de
carpooling
dos CTT
permite aos
colaboradores
a possibilidade de optar
por boleias
partilhadas

O processo foi
amplificado
com recurso
a um atrativo
sistema de
reconhecimento e
recompensas,
incluindo
lugares de
parqueamento, formação
em ecocondução e
vouchers para
estadias em
eco-resorts

O lançamento do carpooling, feito em articulação com os Recursos Humanos e
após contacto com as ORT, foi suportado por uma ampla campanha interna de
comunicação e envolvimento: notícias
na revista da empresa, emails específicos regulares, posters trimestrais e um
vídeo para a televisão interna. O processo foi amplificado com recurso a um
atrativo sistema de reconhecimento e
recompensas, incluindo lugares de parqueamento, formação em eco-condução
e vouchers para estadias em eco-resorts.

O projeto de carpooling dos CTT, uma
iniciativa pioneira em Portugal, permite assim aos colaboradores do seu
edifício-sede a possibilidade de optar
por boleias partilhadas, uma modalidade
low-carbon de mobilidade sustentável.

Resultados

Programa de TV

Em cerca de um ano, foram registadas
mais de cinco mil tentativas de boleia,
com uma taxa de êxito de 74%. No
total, foram poupados mais de 35 mil
kms de viagens em viatura particular.
Em conjunto com outras iniciativas no
âmbito da mobilidade suave e da cadeia
de valor, contribuiu para uma acentuada
quebra das emissões do scope 3 dos
CTT, -26% desde 2015.
Em 2017, a iniciativa foi finalista do
Prémio Coups de Coeur Ambiente da
PostEurop, uma organização afiliada
das Nações Unidas para o setor postal
europeu, com 52 membros.

Coordenação/Autoria: Luís Paulo, CTT

Media Capital

"Love on Top"
desafiOS
A TVI pretendia criar um formato de ‘dating’, temática bastante popular na generalidade dos países europeus e também
tanto latino como norte-americano.
Para tal, um pilar da sustentabilidade
do formato seria uma app interativa.
Mas como desligar o tema do recente
fenómeno de apps de dating, como a
Tinder? Como usar as mecânicas de
engagement e gamification para prender
quer os espectadores ao formato Tv,
como à própria app, gerando retenção
de audiência e fidelização à app?

TECNOLOGIA
Para resolver este problema, a TVI e a
Media Capital Digital, unidade dedicada
a esta área, associaram-se à Vivasuperstars e criaram uma app de dating.
Em vez de uma app interativa para
visionamento do programa, ela seria o
‘telecomando’ por onde os espectadores poderiam decidir o que se passava
na casa e que desafios seriam lançados aos concorrentes. Para terem esse
privilégio de ‘mandar’ no programa e
nos concorrentes, seria necessário
desbloquearem desafios e badges bem
como adquirir níveis de acesso, o que
se revelou frutífero como fonte adicional de receitas.
Para além disso, foi criada, dentro desta app, uma área de dating à semelhança das várias existentes no país. Mas
para que tudo funcionasse foi necessário ampliar a lógica de gamification e
de recompensas aos utilizadores. Estes
foram divididos em vários níveis, desde
os passivos até ao limit de heavy-users,
dos espectadores aos atores no dating.
Para cada perfil foram desenhados
mecanismos de recompensa e de ‘chamadas’ à app, quer para acederem em
exclusivo a conteúdo quer para promo-

ções em valor monetário para desbloquear funcionalidades por menor preço.
Em específico, dentro da dating-zone
os utilizadores podiam desbloquear
funcionalidades como “enviar presentes
virtuais” ou “lançar convites personalizados” ou “chat especial”, entre muitos
outros.

RESULTADOS
Para um programa de menor audiência
do que formatos bem conhecidos como
“Big Brother” ou “Secret Story”, a app
obteve, no entanto, o mesmo número
de utilizadores mas conseguiu gerar 3x
maior número de interações. Foi, igualmente, a app que mais receitas diretas
gerou, fornecendo por isso uma nova
linha para além da publicidade, potenciando o modelo Freemium para um
produto de media. Na Dating-Zone, registaram-se 75,000 utilizadores únicos
e foram feitos perto de 1000 matches
em mais de 1,2M de pedidos de ‘date’.
Coordenação/Autoria: Ricardo Tomé, Media
Capital Digital

A app de
dating da
TVI seria o
‘telecomando’
por onde os
espectadores
poderiam
decidir o que
se passava
no programa
de televisão e
que desafios
seriam
lançados aos
concorrentes
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Media Capital

Liga MaisFutebol
Experiência de jogo digital sincronizada com a
realidade

desafiOS

A plataforma
RealFevr
fornece uma
experiência
de jogo digital
sincronizada
com a
realidade. Os
eventos reais
num encontro
desportivo
são transformados em
eventos de
fantasy

O MAISFUTEBOL e a REALFEVR uniram
esforços para criar a melhor liga fantasy do campeonato português, face à
concorrência forte de um produto oficial
– Liga NOS Virtual – e uma outra já há
muitos anos implantada no mercado,
até originalmente nascida de um outro
formato, o de papel – a Liga Record. De
uma liga RealFevr nasceu a LIGA MAISFUTEBOL, tendo posteriormente, face ao
sucesso da primeira ideia, alargado-se
a colaboração ao formato da Liga dos
Campeões e do Campeonato do Mundo
de 2018.

TECNOLOGIA
A plataforma RealFevr fornece uma
experiência de jogo digital sincronizada
com a realidade. Os eventos reais num
encontro desportivo são transformados
em eventos de fantasy sobre os quais o
utilizador é pontuado e em relação aos
quais pode tomar decisões.
O desafio tecnológico é fazer com que
a plataforma seja uma extensão fiel da
realidade e providencie uma experiência
real-time ao utilizador. Tornar isto possível implica um grande foco na velocidade de aquisição e transformação dos milhares de eventos que acontecem num
encontro desportivo e o cálculo da sua
representação para as equipas, únicas,
de centenas de milhares de utilizadores.
Ao know-how da RealFevr na criação de
ligas fantasy juntou-se a colaboração
do Maisfutebol, enriquecendo-a com o
acompanhamento da atualidade. Por
outro lado, o site do Maisfutebol recebeu
várias notícias da RealFevr de ligação
estatística e funcional do jogo. Os dois
projetos fizeram dupla divulgação através do seus meios (sites) e redes (Fa-

cebook, Instagram e Twitter), quer com
campanhas de marketing, que incluiu
um spot televisivo no programa Maisfutebol na TVI24, quer com a promoção
do conteúdo relacionado para a própria
fantasy (artigos de MVP, equipa ideal,
vencedores da jornada) nos mesmos
meios e redes. A visibilidade oferecida pelo Maisfutebol teve um efeito de
crescimento exponencial na liga fantasy
portuguesa.

RESULTADOS
Na primeira edição (correspondente à
época desportiva 2017/18) registaramse 2,3 milhões de sessões por parte de
166 mil utilizadores, tendo gerado 3,6
milhões de páginas vistas no projeto
Maisfutebol (fonte: Google Analytics). O
feedback foi bastante positivo por parte
dos utilizadores, tendo a RealFevr gerido
a relação com os mesmos, sobretudo nos casos em que era necessária
arbitragem e na entrega os prémios. A
RealFevr cresceu das 10 mil para as 100
mil equipas, tornando-se na maior liga
fantasy do campeonato português.1
Coordenação/Autoria: Luís Mateus, MaisFutebol e
Tiago Dias, RealFevr
1

Fonte: RealFevr

Novabase

NOVA
Uma revolução no crescimento profissional dos
colaboradores

desafiOS
Sabendo que os colaboradores e o seu
talento são o seu maior ativo, é crítico
para a Novabase a forma como o gere.
Partindo deste princípio, e tendo em
conta que 70% dos seus colaboradores
já fazem parte da chamada Geração
Y, foi fundamental encontrar soluções
inovadoras para os estimular no seu dia
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-a-dia. Neste sentido, uma das apostas
focou-se no seu processo de avaliação e
as necessidades estavam encontradas:
aumentar a transparência do mesmo,
potenciar o reconhecimento e recompensar os melhores.
O NOVA veio dar resposta a este desafio
como plataforma interativa que tem
como principais objetivos o desenvolvimento e crescimento do talento e a
promoção de uma cultura de feedback.
Desenvolvido com recurso a metodologias como o design thinking e gamificação, o NOVA oferece uma narrativa
espacial, onde cada colaborador é um
astronauta que navega na sua jornada
para o sucesso. Cada astronauta tem o
seu cockpit, onde pode acompanhar o
seu desempenho, perceber o impacto
que está a ter, saber o que tem de fazer,
que desafios tem pela frente, comparar-se com os outros pilotos da sua frota
e dar ou pedir feedback em relação ao
seu desempenho naquela que é a sua
viagem de auto melhoria. Tudo isto de
um modo divertido e envolvente.
Checkups programados de três em três
meses às skills dos “astronautas”, possibilidade de dar e pedir feedback ad-hoc a
qualquer pessoa da empresa (fechando

o ciclo do feedback 360º) e a possibilidades de lançar missões que estimulem
determinados comportamentos, são
as três principais características deste
novo modelo.

Tecnologia
O NOVA pode ser alojado na cloud ou
on-premisses e está acessível a partir de
qualquer lugar, uma vez dispõe de um
site web e de uma app para dispositivos
móveis (iOS, Android e Windows Mobile).
Com um motor de gamificação agnóstico, permite dar resposta às necessidades
de qualquer empresa que pretenda gerir
o talento usando a gamificação. Integra-se com os sistemas existentes para
extrair dados de desempenho ou acionar
pedidos de feedback e permite aceder
aos dados de avaliação de todos os colaboradores de forma central e única.

Resultados
O universo atual de utilizadores do
NOVA é composto por mais de 1000
colaboradores. Com este novo modelo
de avaliação, foi potenciada a cultura
de feedback, que é agora de 360º, mais
instantâneo, com tempo de resposta
mais curto. Desligado da avaliação,

O NOVA é
uma plataforma interativa
que tem como
principais
objetivos o
desenvolvimento e
crescimento
do talento e a
promoção de
uma cultura
de feedback
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este feedback foca-se, acima de tudo,
no crescimento das pessoas. O processo de reconhecimento ficou mais
transparente porque permite visualizar
uma ligação direta entre desempenho e
recompensa. Existe hoje uma maior responsabilização por parte dos colaboradores, que têm de garantir que cumprem
os seus objetivos.
O NOVA veio revolucionar a forma como
a Novabase aposta no desenvolvimento
dos seus colaboradores promovendo o
seu crescimento profissional.
Coordenação/Autoria: Marco Vicente, Novabase

Novabase

Novabase Academy
Gamificação ao serviço de um programa de
recrutamento para jovens licenciados

desafiOS

As técnicas
de gamificação têm uma
vantagem
para as novas
gerações: o
imediatismo
e o feedback
instantâneo

A Novabase Academy é o programa de
recrutamento da Novabase à porta das
universidades e é destinado a recémgraduados, maioritariamente de Engenharias, Tecnologias de Informação,
Matemática e Gestão. Foi criado em
2006 e, desde o seu início, já colocou
no mercado de trabalho mais de 1000
jovens talentos.
Trata-se de uma experiência imersiva de
indução cultural ao mundo do trabalho e
surgiu com dois objetivos: reforçar a imagem da Novabase enquanto empresa para
começar e crescer, apoiando os recémgraduados na sua tomada de decisão
e ajudar os trainees da empresa numa
melhor integração, fazendo-os viver uma
experiência muito próxima da vida real.
O Novabase Academy tem duas fases
distintas: o recrutamento e a integração.
No recrutamento, que acontece ao longo
de todo o ano, os recém-graduados
candidatam-se, sendo posteriormente
chamados para fazerem testes psi-

cométricos e de aptidões básicas de
informática. Passam, depois, por um
conjunto de entrevistas com elementos
mais seniores dos vários negócios da
Novabase que poderão vir a integrar e,
mais tarde, são convidados a fazer parte
da empresa. Já na Novabase, os trainees juntam-se a um internato de duas
semanas, onde são postos à prova num
ambiente muito próximo da realidade
que vão encontrar em projeto.

TECNOLOGIA
A Novabase tem vindo a introduzir
inovações no programa Novabase Academy, desde a aposta no design thinking,
em 2011, até à mais recente adaptação
do programa à gamificação, em 2015,
tendo por base as mecânicas de desenho de jogos, e que levaram à criação do
programa “In the Land of Kroilon”.
Quem integra a Novabase Academy,
entra neste reino de fantasia juntamente
com uma equipa de “guerreiros” que tem
uma missão para cumprir. Assim que
chegam, é-lhes entregue um mapa, são
definidos papéis e decidida a estratégia.
Pelo caminho, a estratégia vai-se adaptando para eleger o melhor percurso e ir
ultrapassando os muitos desafios que
vão surgindo, uns mais colaborativos
outros individuais.

ResultadoS
Depois de 10 sessões Novabase Academy
gamificadas, o feedback obtido tem superado todas as expectativas e grande parte
destes resultados estão relacionados com
a gamificação de todo o processo.
Estas técnicas têm uma vantagem para
as novas gerações: o imediatismo. Para
os jovens que integram agora a Novabase, e o fazem através deste programa
de recrutamento, receberem feedback
instantâneo permite-lhes colaborar e
competir em simultâneo e serem recompensados de forma muito rápida.
Coordenação/Autoria: Marco Vicente, Novabase
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Randstad

Pymetrics
Ferramentas de avaliação desenvolvidas pela
comunidade global de neurociências

Jogar é uma forma divertida de exercitar o raciocínio e a componente física
e que estimula o ser humano. Por isso
mesmo, o design e o que está na base
dos jogos lúdicos começou a ser adaptado para contextos de trabalho, existindo diversos estudos que demonstram a
sua eficácia na aprendizagem, recolha
de dados, performance, motivação e
satisfação.
Não sendo um modelo completamente
novo, é importante compreender em
que momentos pode ser aplicado, com
que destinatários e equilibrar o interesse
da empresa nos dados obtidos com a
experiência de quem está a jogar.
Através do seu fundo de investimento
internacional, a Randstad tem acesso à
solução da Pymetrics que é suportada
em ferramentas de avaliação desenvolvidas pela comunidade global de neurociências sendo sustentada em décadas
de pesquisa. Num processo totalmente
sustentado em jogos, são medidos os
blocos do funcionamento cognitivo e
emocional, semelhante ao ADN da personalidade.
Estas características são captadas
através da medição do comportamento
de forma objetiva, em vez de solicitar
que meramente respondam a questões.
Imagine que um médico quer saber
o peso do paciente, seria mais eficaz
perguntar ou utilizar uma balança? A
solução Pymetrics funciona como uma
balança para medir os traços cognitivos
e emocionais. A medição através do
comportamento permite conhecer o
perfil das pessoas com maior precisão.

Desafios
Encontrar perfis de alto valor para as
áreas de retalho e contact centers é uma
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missão muito desafiante, principalmente
quando grande parte dos indicadores
que confiram a qualidade da sua performance só são validados após alguma
experiência no dia-a-dia das operações.
A Randstad implementou em Portugal a
Pymetrics, uma solução que aplica jogos
de neurociência e inteligência artificial
com o objetivo de reinventar a forma
como as empresas atraem, selecionam
e retém o talento.

Tecnologia
O processo funciona através da captação do perfil dos recursos que atualmente desenvolvem a função e que estão
identificados como top performers. Estes indivíduos são presentes aos jogos
de neurociência da Pymetrics para que
sejam identificados os traços cognitivos
e emocionais comuns que “alimentam”
o algoritmo de inteligência artificial,
sendo este amadurecido à medida que
os novos recursos realizam os mesmos
jogos.
Esta solução permite não só acelerar a
identificação dos candidatos com maior
potencial de sucesso bem como tornar
o processo de contratação mais justo,
pois a captação do perfil é realizada a
todos os candidatos que se mostraram
disponíveis para uma determinada oferta de emprego não havendo qualquer
tipo de pré-seleção humana baseada em
dados demográficos.

ResultadoS
O investimento nesta solução permitiu
à Randstad reduzir substancialmente o
tempo de recrutamento, reduzir a curva
de aprendizagem nas operações de BPO
bem como ter um forte impacto na redução do turnover e absentismo.
Coordenação/Autoria: Inês Veloso, Randstad

Os jogos de
neurociência
da Pymetrics
identificam
os traços
cognitivos e
emocionais
comuns que
“alimentam” o
algoritmo de
inteligência
artificial
utilizado no
processo de
recrutamento

1.6
Inteligência
Artificial
Machine Learning
Robótica

A

s expetativas sobre o
potencial da IA, machine
learning e robótica
são enormes. Cada vez mais
utilizadas, estas tecnologias
disruptivas assumem um papel
de destaque na transformação
das empresas, da economia
e da sociedade em geral,
automatizando tarefas
repetitivas ou de pequeno valor,
evitando erros e libertando as
pessoas para processos mais
complexos, ao mesmo tempo
que aumentam os níveis de
produtividade e melhoram a
experiência dos clientes.

De acordo com os dados do Google Trends, o
machine learning é um assunto que desperta cada vez
mais interesse, existindo uma procura cada vez maior
por informação nesta área. De facto, a definição dos
conceitos de inteligência artificial (IA) e de machine
learning muitas vezes não é clara, assumindo-se
frequentemente como sendo sinónimos. No entanto,
existem algumas diferenças importantes:
Pode-se definir a inteligência artificial como a
capacidade de uma máquina conseguir desempenhar tarefas ou de imitar o comportamento humano
de forma inteligente, tomar decisões e resolver
problemas;
O machine learning é uma subárea da inteligência artificial que permite que uma máquina ou um
computador aprenda sem ser programado explicitamente, conseguindo reconhecer padrões, tomar
decisões e fazer previsões. De notar que o machine learning não se esgota na parte preditiva com
base nos dados existentes, já que estes algoritmos
permitem também uma aprendizagem contínua
por forma a otimizarem o output/decisão. De forma
resumida, podemos definir machine learning como
sendo um conjunto de ferramentas ou de algoritmos estatísticos que permitem aprender a partir de
dados.
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necendo dados de entrada e o output
desejado correspondente e claramente definido.
De forma sucinta, o método de aprendizagem supervisionada pode ser representado pelo esquema abaixo indicado.
Neste exemplo considerou-se o caso
de classificação de documentos em
que, numa primeira fase, fornecemos
à máquina um conjunto de documentos bem como a lista de classes a que
correspondem (este conjunto de dados
denomina-se de "set de treino"). É com
base neste conjunto de informação que
a máquina consegue ajustar os parâmetros do modelo utilizado, com o objetivo
de aproximar o mais possível a sua
decisão do valor real (minimização da
função de erro).
Estes novos processos têm um enorme
potencial, sendo especialmente úteis
para otimizar tarefas, atingir conclusões
e resultados que humanamente seriam
impossíveis de obter e também para
aumentar a nossa qualidade de vida.

MACHINE LEARNING, THE FUTURE
100
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Fonte: Google Trends

Dentro do machine learning podemos
identificar os algoritmos de acordo com
o seu tipo de aprendizagem:
Aprendizagem não supervisionada: fornecemos dados à máquina e
esta tenta entender e descobrir estes
mesmos dados, procurando identificar
padrões, estruturas ou relações. Não
existe assim um objetivo explicito de
classificar algo em concreto, o output
poderá servir ou não para o nosso
propósito;
Aprendizagem supervisionada: neste método mostramos explicitamente
à máquina o que tem de aprender, for-

O machine
learning não
se esgota na
sua faceta
preditiva com
base nos
dados existentes, já que
estes algoritmos permitem
também uma
aprendizagem
contínua

MACHINE LEARNING
MACHINE LEARNING MODEL

F(x)
FEATURES
(characteristics)

TRANSF.

X

PROBABILITY

0 1 4 3 3 2 1 6 8 4

X

Label

DECISION

NEW TEXT

Label
Label
Label

ADJUST MODEL
PARAMETERS

X

0 1 4 3 3 2 1 6 8 4
0 1 4 3 3 2 1 6 8 4
0 1 4 3 3 2 1 6 8 4

ERROR FUNCTION

Label
Label
Label

TRAINING TEXT/DOCS

Classiﬁcation of new samples

X COMPARE

MINIMA=OPTIMAL PARAMETERS

Learning process
Training Set

Fonte: Vodafone
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Altran

MOVE-IT
Aplicação de analítica avançada para impulsionar a
experiência de condução autónoma

O Move-It é
uma iniciativa
que pretende
reduzir o
congestionamento, a
poluição e a
sinistralidade
nas estradas,
contribuindo
para o desenvolvimento
revolucionário
da tecnologia
de condução
autónoma

O Move-it é uma iniciativa integrada
no plano E-Cockpit do Grupo Altran, no
sentido de contribuir para o desenvolvimento revolucionário da tecnologia de
condução autónoma. O desenvolvimento de algoritmos de inteligência artificial
fornecem numerosas capacidades de
discernimento dos dados captados
por sensores, recorrendo a técnicas de
machine learning e deep learning. Entre
várias, destacam-se a criação de uma
ferramenta de geração de cenários de
teste, a deteção das linhas das faixas de
rodagem, deteção de peões em diferentes cenários de oclusão, back-ground e
iluminação, e ainda o cálculo da distância de visibilidade em condições meteorologicamente adversas.

desafiOS
O objetivo da solução implementada
foi o de desenvolver processos para
suportar as componentes mencionadas
anteriormente, por forma a produzir
maior conhecimento das técnicas de
comportamento em estrada e contribuir
para a inovação e evolução da tecnologia. Pretendeu-se, com este trabalho de
otimização, reduzir congestionamento,
poluição, sinistralidade nas estradas,
enquanto a mobilidade, disponibilidade e
experiência aumentam significativamente. Com todos estes benefícios, surgem
também novas oportunidades e modelos de negócio diferenciadores.

Tecnologia
Depois do levantamento do estado da
arte, o algoritmo base de deteção de
peões para o trabalho de otimização foi
o SqueezeDet+, programado em Python
utilizando a biblioteca TensorFlow. A
mesma linguagem foi utilizada para a

deteção de linhas e distância de visibilidade, tendo sido a OpenCV (Open Source Computer Vision) a biblioteca mais
relevante, e onde o cálculo de distância
de visibilidade retirado relevante inspiração do artigo (Negru, 2013).
A ferramenta de geração de cenários
foi igualmente desenvolvida em Python,
com especial foco na biblioteca Tkinter.
A estrutura base dos cenários assentou
no OpenSCENARIO, cuja estrutura XSD
foi traduzida para classes Python com
recurso ao package GenerateDS, com
algumas adaptações.

Resultados
No campo dos resultados, destaca-se a
capacidade de deteção de linhas das faixas de circulação, através de alterações
de condições de luminosidade (ver imagem em cima), e o cálculo da distância
de visibilidade com um erro de incerteza
inferior a 5% em distâncias menores que
100 metros (ver imagem ao centro).
Em relação à deteção de peões, foram
obtidos resultados promissores através
da otimização dos hiperparâmetros da
rede neuronal utilizada, que, através do
poder de processamento adequado,
darão lugar a valores de precisão na
deteção superiores a 85%.
No que concerne à ferramenta de
geração de cenários (ver quadro), esta
foi produzida para permitir criar elementos (ex: veículos, peões, objetos, etc.),
descrever o contexto (ex: tráfego, limites
de velocidade, posição dos elementos,
etc.) e que gera um ficheiro XML, com
uma estrutura pré-definida, com toda
a informação inserida, bem como um
ficheiro de texto com um sumário do
cenário gerado.
Os primeiros desafios encontrados no
desenvolvimento desta iniciativa foram
a escassez de datasets com suficiente
qualidade e quantidade de dados para
o treino dos modelos. Adicionalmente,
existiu maior necessidade de capacidade de processamento, face à maior

a economia
digital
em portugal 2018
1.6 Inteligência Artificial | Machine Learning | Robótica

75

Exemplo do cálculo de distância de visibilidade

Exemplo de deteção de peões

Exemplo de deteção de linhas laterais à faixa

Seção de geração de cenários

parte dos algoritmos que o estado da
arte de inteligência artificial exigem,
nomeadamente para o Deep Convolutional Neural Networks. Sendo uma área
ainda predominantemente pioneira, os
desafios associados à descoberta de
algoritmos novos são inerentes, prevalecendo os processos iterativos de
experimentação e análise.
Coordenação/Autoria: Jorge Afonso, Daniel
Andrade e Pedro Louro, Altran
Principal referência
Negru, M. and Nedevschi, S., 2013, September. Image based
fog detection and visibility estimation for driving assistance
systems. In Intelligent Computer Communication and
Processing (ICCP), 2013 IEEE International Conference on
Communications (pp. 163-168). IEEE.

Fonte: Altran

Altran

REARM
Manutenção preditiva em tempo real para motores
elétricos usando tecnologia de big data

Atualmente, no setor industrial, os
motores elétricos representam 2/3 do
consumo energético global do setor.
A ocorrência de avarias inesperadas
aumenta em grande medida os custos
e tempo de reparação. Por esse motivo,
os métodos tradicionais tornam-se insuficientes face às necessidades de gerir e
analisar grandes volumetrias de dados,
carecendo de técnicas de aprendizagem
automática na deteção de falhas, na medida em que existe dificuldade e grande
complexidade no apuramento do estado
atual dos motores.

desafiOS
O REARM pretende ser uma ferramenta
de suporte à decisão para minimizar o

O REARM pretende ser uma
ferramenta
de suporte à
decisão para
minimizar
o custo e o
tempo de
reparação dos
motores
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PERFORMANCE DA REGRESSÃO CUBIST

0.3
predicted
truth

custo e o tempo de reparação dos motores, através da deteção de falhas numa
fase inicial à sua evolução. Ou seja, é
uma plataforma de apoio aos processos
de manutenção dos motores elétricos,
que avalia o seu estado e fornece um
módulo de alarmística na ocorrência de
uma avaria. Ao desenvolvimento desta
solução esteve inerente a:
Criação de modelos analíticos para
deteção de falhas no motor, a partir de
um emulador de falhas;
Criação de dashboards e visualizações técnicas para diagnóstico
personalizado;
Obtenção de Indicadores de performance (KPI);
Desenvolvimento de aplicação de
consulta web para diversos perfis de
utilização.

0.2

Tecnologia
0.1
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MÓDULO INSPETOR DA APLICAÇÃO REARM

As tecnologias que estão na base do
REARM podem ser dividas de acordo
com o seu propósito, onde podem ser
enumeradas de acordo com o gráfico em
anexo ("Arquitetura REARM"): o emulador
e o datalogger pertencem ao Laboratório
da Universidade de Coimbra; o armazenamento, processamento e integração
é feito com recurso ao ecossistema
Hadoop, PostGres e MongoDB; a análise,
visualização e os serviços de machine
learning são construídos em R e Python.

Resultados

Fonte: Altran

Esta solução foi desenvolvida com recurso a técnicas avançadas de processamento de sinal e inteligência artificial.
Os modelos de deteção de falhas nos
enrolamentos do estator convergiram
com sucesso na deteção de curto-circuitos sensíveis a incipientes. A aplicação
de uma otimização do algoritmo Random Forest apresentou 100% de precisão para correntes de curto-circuito, em
50 espiras, de 2.5A, 2.0A, 1.5A, 1.25A e
0.25A, além disso, 93% em correntes de
2.5A para 25 espiras1.
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Fonte: Altran

A abordagem utilizada aprendeu classe
saudável e defeito por fase. Em paralelo
foram desenvolvidos dois modelos de
regressão, KNN e Cubist, para estimativa do índice de severidade em função
do número de ciclos. As figuras ao lado
apresentam a avaliação dos algoritmos
nos conjuntos de validação e teste,
sendo o algoritmo Cubist a demonstrar
maior desempenho2.
A figura em anexo ilustra um ecrã do
front-end da plataforma web do REARM,
onde é possível ter acesso a uma gama
alargada de indicadores associados ao
desempenho, condição e gestão de um
motor ou grupo de motores caracterizados essencialmente por:
Tempo médio para ocorrência de
falhas críticas;
Tempo médio entre falhas críticas;
Custo e tempo médio de reparação.
O sucesso dos resultados desta solução
depende dos dados disponíveis para a
criação de modelos válidos, garantindo

ao mesmo tempo, as configurações
necessárias que permitam obter representatividade real para experimentação,
treino e validação. O desenvolvimento
desta solução permitiu conhecer os domínios de análise de comportamento de
motores, e alavanca a possibilidade de
obter vários indicadores de desempenho
que contribuem de forma relevante para
a prevenção e previsão da manutenção
destes equipamentos.
Coordenação/Autoria: Jorge Afonso e João
Henriques, Altran
1
M. Pires and C. Dam, Stator Winding Short-Circuit Fault
Diagnosis in Induction Motors using Random Forest, 2017.
2
T. Santos, F. J. T. E. Ferreira, M. Pires, and C. V. Dam,
Severity Estimation of Stator Winding Short-Circuit Faults
using Cubist, pp. 1–12.

Esta solução
é uma
plataforma
de apoio aos
processos de
manutenção
dos motores
elétricos,
que avalia o
seu estado e
fornece um
módulo de
alarmística na
ocorrência de
avarias
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CGI

Transformação Digital
de Operações
Tecnologia ao serviço da eficiência operacional

A transformação digital
das operações
tradicionais
de back-office
nas empresas
de utilities
é essencial
para melhorar
a eficiência
operacional,
a qualidade
de serviço e
a experiência
dos clientes

As operações tradicionais de back-office nas empresas de utilities estão
tipicamente suportadas em modelos de
mão-de-obra intensiva, atividades padronizadas, grande rotação de recursos e
incremento gradual do cost to serve. A
transformação digital deste tipo de operações é essencial para melhor eficiência operacional, cost to serve, qualidade
de serviço e experiência de cliente.

Desafios
Realizar a transformação digital de uma
operação que suporta mais de quatro
milhões de clientes de energia e serviços recorrendo à automação em larga
escala de processos (RPA), potenciando
e integrando a tecnologia no ecossistema laboral e disponibilizando uma
plataforma que permite gerir a operação
integrada em tempo real. Neste sentido,
os objetivos eram:
Dar visibilidade em tempo real e de
forma diferenciada, de acordo com o
perfil de utilização, a toda a informação e indicadores relevantes para a
operação;
Exponenciar aquilo que de melhor o
ser humano e os robots podem trazer
a uma operação de BPO, trabalhando como uma verdadeira equipa na
resolução de atividades cujas tarefas
obedecem a skills diferenciadas.

Tecnologia
Neste case study, o curto tempo de
implementação (1,5 meses para a fase
inicial) foi o grande desafio. Como boost
para implementação da aplicação de
gestão de processos e tarefas recorremos a uma plataforma assente numa
base de dados sendo os seus módulos
de negócio (SLA´s e qualidade), desen-

volvidos à medida, utilizando Groovy,
HTML, Bootstrap e JavaScript foram
a base para o desenvolvimento de
dashboards e relatórios.
Toda a componente de importação
de tarefas dos vários sistemas fonte
assentou no desenvolvimento de robots
de software. Tanto para os robots de
importação, como para os robots de
resolução foram as características da
atividade a determinar a tecnologia de
robotização como por exemplo SAP GUI
Scripting para aplicações SAP, Selenium
e o UiPath para as aplicações web e
maioritariamente Python para algoritmia
e inteligência artificial.
A ferramenta central de gestão de tarefas é composta por várias componentes
que suportam toda a atividade de uma
operação de back-office. Foi utilizada
como plataforma base o RecordM que
constituiu um acelerador eficiente para o
desenvolvimento de:
Módulo de importação de tarefas
Um escalonador (Windows) espoleta
a execução de um conjunto de robots
que acedem aos sistemas fonte e
retornam atividades sobe a forma
de ficheiros jasen, sendo depois a
informação processada por um robot
importador C# que insere a informação no C360 (plataforma central de
gestão de trabalho);
Módulo de distribuição de tarefas
(robots e humanos) Através de scripts
Groovy as tarefas são distribuídas por
humanos e robots de acordo com os
seus skills e estado;
Módulo de gestão controlo de
SLA´s A gestão e alarmística de SLA´s
assenta também em scripts Groovy
implementados sobre a plataforma
RecordM;
Módulo de controlo de qualidade
Tal como a gestão de SLA´s, também
a definição automática de amostras e
respetiva distribuição automática pela
equipa de auditores foi desenvolvida
com base em groovy;
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Dashbords Com base em HTML,
bootstrap e JavaScript foram implementados um conjunto de relatórios
que permitem à equipa de coordenação/gestão aceder em tempo real a
toda a informação relevante para a
operação. Os dashboards permitem
navegar da informação diretamente
para as atividades que suportam os
valores acumulados;
Relatórios Tal como os dashboards,
todos os relatórios de faturação e suporte à operação foram desenvolvidos
em HTM com Bootstrap e JavaScript.
Para as componentes de robotização
de resolução de tarefas optou-se por
não fixar uma tecnologia, sendo as
características da atividade o driver
para a tecnologia a utilizar. Para automações sobre componente SAP (não
web) optou-se maioritariamente por SAP
GUI Scripting, enquanto para as aplica-

ções web oscilou-se entre o Selenium
e o UiPath. Para algoritmia avançada e
inteligência artificial foi utilizada fundamentalmente Python.

Resultados
O processo de transformação digital é
considerado um caso de sucesso, tendo
por base as seguintes métricas:
Processo de transição de duração
reduzida (três meses), sem disrupção
na operação e com um modelo de
interação homem-máquina aceite e
valorizado pela operação;
Partilha de tarefas entre humanos e
robots, com automatização end-to-end
de 35% a 40% das atividades;
Qualidade de serviço em níveis de
excelência, acima de 97%;
Ausência de backlog;
Redução significativa do cost to
serve;
Gestão em tempo real da operação

O curto tempo
de implementação
foi o grande
desafio desta
jornada de
transformação digital
levada a cabo
pela CGI
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(CGI e cliente);
Framework tecnológica escalável;
Modelo replicável para outras áreas
de negócio.
A jornada de transformação digital implementada pela CGI foi suportada por
quatro pilares fundamentais:
Consultoria de negócio e processos;
Conhecimento e utilização das
tecnologias e soluções adequadas
(robotic process automation, enhanced
process automation, algorithmic automation, analytics e real-time information);
Gestão da mudança;
Melhoria continua.
Coordenação/Autoria: Carlos Gomes e Paulo Pena,

A tecnologia
vai possibilitar o acesso
a dados que
hoje são de
difícil extração como os
das máquinas
de tratamento
de correio,
e conseguir
fazer análises
preditivas
do tipo de
tráfego

CGI

CENTROS

GE VS

GE LISBOA

GE PORTO

GE LR

GE GA

GE MR

GE CB

GE TN

GE COIMBRA

GE EV

PD3

CTT

PD1

Gestão Avançada
de Rotas
Otimização dos Centros de Distribuição Postal

PD4
CDP
PD9

Desafios
Os CTT são responsáveis pela distribuição do correio à população portuguesa. Para isso têm os carteiros que
fazem a entrega até ao destinatário final
(last mile). Cada percurso feito por um
carteiro denomina-se por rota ou giro.
Atualmente para Portugal Continental
existem cerca de 4000 rotas que todos
os dias são percorridas por carteiros.
Com a variação de tráfego que existe,
quer seja por sazonalidade, variedade de
objetos (carta, pequenos pacotes, avisos
de receção, etc), topologia do terreno, e
diversos outros fatores torna-se importante e premente a otimização frequente
dessas mesmas rotas. No entanto,
atualmente essa otimização é realizada
manualmente o que faz com que, face
ao elevado número de rotas, os CTT

PD2

PD5
PD7

PD8

PD6

PD6
Fonte: CTT

tenham um tempo de médio de otimização de um CDP (Centro de Distribuição
Postal que integra várias rotas - CP7)
de 22 meses. Este lapso de tempo não
é compatível com a dinâmica, cada vez
mais acelerada do negócio postal, pelo
que era imperativo identificar formas
de otimizar muito mais rapidamente
aquelas rotas.

Tecnologia
A utilização do Microsoft Azure &
Analytics e PowerBI, solução adquirida
pelos CTT em 2018, bem como a Google
Cloud Platform com Web Geo Servi-
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ces ou mesmo um desenvolvimento à
medida são possíveis escolhas no que
respeita à tecnologia a utilizar estando
neste momento a ser feita a preparação
das sources que vão permitir ter todos
os dados necessários para a otimização
das rotas.
Independentemente da tecnologia que
vier a ser escolhida, esta vai possibilitar
aos CTT terem disponíveis dados que
hoje são de difícil extração e acesso,
como por exemplo os das máquinas de
tratamento de correio, e conseguir fazer
análises preditivas do tipo de tráfego o
que permitirá, por um lado, uma melhor
utilização das máquinas de tratamento
do correio e, por outro, otimização das
rotas a fazer pelo carteiro.

Procura-se alcançar uma solução que
possibilite a otimização de rotas no
mínimo de três em três meses e dessa
maneira adaptar-se de uma maneira
ótima a operação ao tráfego, reduzindo
o custo da mesma, o que também conduzirá à redução do próprio tempo das
rotas e, logo, do número de rotas e de
carteiros necessários.
Coordenação/Autoria: Luís Nunes, CTT

CTT

Robótica nas operações
de tratamento de
objetos de formato
não-normalizado
Sistema de alimentação da RMS – Rest Mail Sorting
Machine

Desafios
A máquina de RestMail (RMS – Rest
Mail Sorting Machine) com capacidade
para tratar mais de 90.000 objetos por
dia está preparada para responder às
novas necessidades do negócio postal,

fonte: ctt

Resultados

nomeadamente as decorrentes do ecommerce, automatizando o tratamento
de objetos de formato não normalizado, das 10g até 12kg. Está instalada
no principal centro logístico dos CTT,
CPLS (Centro de Produção e Logística
do SUL), onde o tráfego médio diário
de correio entrado ascende a cerca de
três milhões de objetos todos os dias,
acumulando um total anual superior a
600 milhões.
Os objetos são transportados dentro de
UAT (Unidades Agregadoras de Tráfego) criadas para o efeito, as boxes, que
circulam em cima de paletes rolantes,
as pallies, podendo estas levar até oito
boxes. É necessário fazer chegar os
objetos aos operadores de forma a que
estes os possam colocar no tapete de
alimentação da máquina, sempre com o

No principal
centro logístico dos CTT, o
tráfego médio
diário de
correio entrado ascende a
cerca de três
milhões de
objetos todos
os dias

a economia
digital

82

em portugal 2018
1.6 Inteligência Artificial | Machine Learning | Robótica

Este projeto
tornou-se
num case
study que tem
suscitado
o interesse
de outras
empresas e
operadores
postais

endereço do cliente virado para cima.
O sistema de alimentação da RMS, isto
é, “o fazer chegar” até aos operadores as
boxes com objetos a serem alimentados
na RMS era uma tarefa integralmente
realizada por operadores humanos (uma
tarefa pesada e morosa, com mais de
300 paletes/dia, com boxes e 2.000
boxes, apenas considerando a zona de
alimentação das boxes à máquina).
Desta forma, pretendia-se encontrar
uma solução automatizada que pudesse
dar resposta a uma melhoria significativa das condições de trabalho dos operadores na zona de alimentação da RMS e,
paralelamente, que pudesse trazer mais
controlo e informação sobre o sistema,
permitindo agir sobre ele com base na
melhoria contínua.

célula de segurança do Kuka;
Colocação das boxes no tapete
de alimentação da RMS por parte do
Kuka, de forma a que estas possam
ser conduzidas aos operadores;
Empilhamento das paletes vazias
(sem boxes), também pelo robot fixo;
Arrumação das paletes vazias no
respetivo armazém, pelos AGVs, quando estas perfizerem uma quantidade
previamente estipulada.
A controlar todo o sistema, uma aplicação de gestão de todos os componentes
(manager) e uma aplicação web que
permite a interação dos operadores com
o sistema.

Resultados
TECNOLOGIA
A solução escolhida para alimentação da máquina RMS abrangeu AGVs
(Automated Guided Vehicles), pequenos
veículos móveis cooperativos com
capacidade de movimentação e deteção
de obstáculos, para a movimentação
das cargas e um braço robótico para o
desempilhamento das boxes e empilhamento das paletes rolantes (pallies)
vazias.
Concretizando, foram adquiridos um robot industrial fixo de seis eixos, modelo
KR 60-3, da marca Kuka, com capacidade de movimento similar ao braço
humano e, para as tarefas de transporte
autónomo das paletes com boxes até ao
robot fixo e posteriormente das paletes
vazias empilhadas até a uma zona de
descarga, três AGVs, modelo TUGBOT
mas com uma plataforma de navegação
e controlo desenvolvida de raiz para o
projeto.
A solução implementada está em funcionamento há cerca de um ano e dá
resposta a quatro processos ao nível do
manuseamento de UATs (as boxes):
Transporte das paletes (com boxes)
desde a zona de armazenagem até à

Atualmente a solução chega a transportar e desempilhar, de forma automática,
mais de 1200 boxes diariamente, prevendo-se que possa atingir 2000 boxes
diárias brevemente. Este processo resulta numa notável mitigação do esforço
físico por parte dos operadores, alguns
dos quais puderam ser deslocados para
outras funções menos exigentes do
ponto de vista físico.
A nível tecnológico os resultados têm
sido bastante positivos e o projeto
tornou-se num case study que tem
suscitado o interesse de outras empresas e operadores postais, com diversos
pedidos de visita para apresentação do
sistema e das suas funcionalidades.
Como solução automatizada que é,
permitiu também ter uma maior flexibilidade, otimização e controlo de todo o
modelo operacional. Ações de melhoria
contínua ao processo de alimentação e
divisão do correio estão e continuarão
a ser implementados. Por outro lado,
sendo uma solução escalável, é facilmente adaptável a outros modelos operacionais, nomeadamente horários e/
ou zonas de armazenagem das paletes.
Com a solução implementada cada vez
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mais estável, estão já a ser estudadas
medidas para a execução de protótipos
para incremento progressivo da fiabilidade e complexidade do sistema.
Coordenação/Autoria: Nuno Afonso, Paulo Silva e
Pedro Nabais, CTT

isso importante continuar a apostar no
incremento da eficiência e eficácia dos
processos, capitalizando a redução de
custos e aumento de produtividade na
melhoria da nossa oferta e da qualidade dos serviços prestados aos nossos
clientes.

Tecnologia
CTT

RPA - Robotic Process
Automation
Automatização de processos

Desafios
A existência de atividades rotineiras,
repetitivas e sem valor acrescentado é
um obstáculo à eficiência e eficácia das
organizações, consumindo recursos
válidos e capazes para tarefas de muito
maior complexidade e exigência. É por

A tecnologia RPA (Robotic Process
Automation), uma vez avaliados o seu
potencial de utilização e respetivos
benefícios, considerou-se ser a opção
adequada para atingir os fins em vista
pelo que se avançou, na empresa, com a
automatização de quatro processos de
negócio.
Na área de suporte ao cliente:
Agendamento de recolhas;
Averiguações internacionais.
Na área de contabilidade e tesouraria:
Tratamento de reembolsos;
Pedidos de segundas vias de faturas.

Graças à automatização
de processos
verificou-se
um aumento,
significativo
da produtividade, a
eliminação
de erros na
introdução de
dados e uma
maior motivação dos
colaboradores
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Os CTT têm
vindo a estudar a utilização de uma
plataforma de
IA/chatbots
que traga
melhorias
substanciais
do ponto
de vista de
interação e
satisfação do
cliente

Os objetivos do projeto traduziram-se
em:
Comprovar o potencial da automatização no aumento da produtividade e
qualidade dos processos automatizados, validando a existência de retorno
do investimento inerente à aquisição
da tecnologia e esforço de implementação;
Avaliar o real esforço na automatização de processo e conhecimentos
informáticos necessários à automatização permitindo, numa primeira análise, retirar as conclusões necessárias
quanto ao futuro modelo de internalização da automatização;
Avaliar a disponibilidade da organização para a implementação da
prática de automatização de processos, medindo eventuais resistências e
identificando necessidades de ações
específicas de gestão da mudança.

Aumento de motivação por parte
dos colaboradores que podem, devem
e estão disponíveis para ser embaixadores do RPA dentro da organização,
como resultado do abandono da
execução de tarefas rotineiras e repetitivas que, entretanto, foram automatizadas;
Incremento do nível de colaboração ativa entre todas as áreas
afetadas já que a própria natureza
desta iniciativa se, por um lado, exige
uma maior interação, por outro, torna
evidente aos colaboradores que a execução de um projeto desta natureza
de forma isolada (quer pelas áreas de
negócio ou processos, quer pelos sistemas de informação) estaria votada
ao insucesso.
Coordenação/Autoria: Carlos Machado Silva, CTT

Resultados
Os resultados iniciais do projeto indicaram um elevado potencial de utilização
desta tecnologia, verificando-se:
Significativo aumento da produtividade, resultante não só do aumento
da velocidade com que as atividades
são realizadas, mas também das
melhorias resultantes de uma análise
cuidada do processo durante a fase de
levantamento do mesmo. No caso em
concreto do agendamento de recolhas, conseguiu-se que um processo
que, demorava entre 2m30seg a
5m22seg, fosse reduzido para 50seg
em 77% dos casos tratados;
Eliminação de erros na introdução de dados o que irá melhorar as
métricas quanto ao incremento da
qualidade;
Aumento do controlo dos processos, procedendo-se ao registo em
log de todas as atividades realizadas,
servindo estes mesmos dados para a
criação de dashboards com as métricas operacionais e de negócio;

CTT

Utilização de IA/Bots
em Contact Centers
Atendimento ao cliente

Desafios
Os CTT, sempre numa ótica de melhorar
o atendimento e a informação prestada
aos clientes sobre os seus serviços,
consideraram utilização de IA/chabots
como oportuna e conveniente para alcançar esse objetivo, tendo em consideração os respetivos potenciais benefícios. A saber: melhoria substancial da
interação dos clientes com as organizações com benefícios claros na clareza
da informação prestada e na rapidez e
simplicidade daquela interação.

Tecnologia
Os CTT têm vindo a estudar a utilização
e aquisição de uma plataforma de IA/
chatbots que se espera traga melhorias
substanciais do ponto de vista de intera-
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ção e satisfação do cliente e consequentemente benefícios financeiros. As tecnologias que estão a ser consideradas
são a Oracle Cloud Platform, Microsoft
Azure Cognitive Services e Automise.
Foram assim identificados dois use
cases para os quais existem dados e
objetivos concretos, que permitirão
justificar financeiramente a aquisição de
uma plataforma de IA e que será ainda
mais alavancada noutros casos futuros
existentes. Espera-se que o sucesso da
referida plataforma, no contexto dos
casos referidos no seguimento, confirme
o enorme potencial da tecnologia em
questão.
Os objetivos do projeto traduziram-se
em:
Recuperação do acesso ao serviço
viaCTT Trata-se da criação de automatismo para recuperação de acesso ou
edição de dados, dirigido aos utilizadores de viaCTT que não conseguem
autonomamente concluir a recuperação de acesso ou a edição de dados.
Requer a integração com o sistema
do viaCTT de modo a disponibilizar a
informação de acesso necessária ao
utilizador;
Aumento da taxa de conversão, no
serviço CTTAds, de campanha criada
em campanha comprada O aumento
desta taxa será concretizado através
da criação de um "mestre de cerimónias" de chegada ao site. O objetivo
é auxiliar o utilizador no processo de
valor do CTTAds, de modo a que permita ultrapassar situações de dúvida,
desconhecimento ou inação, redirecionando-o para ações ou produtos/
soluções mais adequadas.

Resultados
Recuperação do acesso ao serviço via
CTT: espera-se que o chatbot possa reduzir em pelo menos 50% o custo atual
do call center com questões relacionadas com o auxilio aos utilizadores no
acesso à caixa postal eletrónica.
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Aumento da taxa de conversão, no
serviço CTTAds, de campanha criada
em campanha comprada: estima-se um
incremento de registos entre 3,5% a 5%
e prevê-se que a taxa de conversão em
clientes compradores aumente entre
25% a 200%.
Coordenação/Autoria: Luís Nunes, CTT

Deloitte

Center of Excellence RPA
Robotização de processos

Desafios
Sendo a robotização de processos (RPA)
uma tendência já transversal à maioria
das organizações, com um leque de
benefícios reconhecidos consensualmente pelo mercado, como a redução
de custos operacionais, o aumento da
qualidade e auditabilidade dos processos, a melhor gestão de picos de
trabalho e, acima de tudo, a libertação
do esforço humano para tarefas de
maior valor acrescentado, o principal
desafio atual consiste na forma como o
conceito é adotado nas organizações.
Após uma fase experimental, algumas
empresas têm demonstrado dificuldade
em (i) sustentar a automação atingida,
(ii) escalar a solução e (iii) alinhar o seu
desenvolvimento com a agenda dos departamentos de IT. Em 2017, apenas 3%
das empresas inquiridas, afirmavam ter
escalado o investimento em RPA para
mais de 50 robots.
Efetivamente, a definição de um modelo
operativo claro e de um plano de adoção
para RPA são aspetos críticos para as
organizações que querem ir além das
fases piloto. Neste contexto, e perante
a perceção de que este tipo de automação não se trata de um projeto pontual,
mas sim uma nova forma de trabalho a
absorver pela organização, muitas em-

As empresas
que têm tido
mais sucesso
na implementação e
scale-up da
robotização
de processos
são as que
fazem uma
combinação
entre capacidade interna
e parcerias
externas
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NÍVEL DE APOIO AO RPA POR GRUPO DE STAKEHOLDERS

C-suite

72%

Functional Leadership

72%

Global Process owners and/or Continuos..

63%

Team members

53%

Managers and team leaders

50%

IT

31%

Supportive or Highly Supportive
Fonte: “The robots are ready. Are you? | Untapped advantage in your digital workforce”, @ 2017 Deloitte LLP

PRINCIPAIS DESAFIOS PARA QUEM
JÁ IMPLEMENTOU
E/OU ESCALOU SOLUÇÕES RPA

1. Process Standardization
2. IT buy-in and support
3. Integration and flexibility of solution
4. Stakeholder buy-in and expectations
5. Employee impact
Fonte: “The robots are ready. Are you? | Untapped
advantage in your digital workforce”, @ 2017 Deloitte LLP

A IA com
machine learning, baseada
em tecnologia
de reconhecimento facial,
foi colocada
ao serviço dos
reality shows,
visando uma
maior interatividade e
retenção das
audiências

presas, têm optado por criar centros de
excelência internos (CoE) para RPA.

Tecnologia
Existem diferentes formatos de adoção
e múltiplas configurações de CoE RPA,
sendo comum responsabilizar esta
nova entidade (CoE) a curto prazo pelo
desenvolvimento da competência interna
para implementação e gestão RPA, a
médio prazo pelo desenvolvimento e a
gestão de todo o parque de robots e a
longo prazo pelo scale-up do conceito na
organização.
Ao nível operacional, o CoE é o garante
da capacidade técnica interna e da normalização de procedimentos, ferramentas e metodologias. No entanto, é a nível
de gestão que o seu papel toma maior
relevância, nomeadamente na promoção
da melhoria continua e no envolvimento de stakeholders a todos os níveis da
organização, na relação com as áreas de

negócio e trabalhadores, na relação com
parceiros externos para a extensão da
capacidade do CoE e na relação com o IT,
enquanto responsável pelas aplicações
alvo e pelas infraestruturas de suporte.
A escolha da tecnologia RPA num contexto de CoE, extravasa a avaliação puramente técnica sobre a adequabilidade
da ferramenta para interagir com todo o
parque aplicacional. A curva de aprendizagem associada a cada tecnologia RPA
é um fator decisivo para acelerar, ou até
viabilizar, a capacitação interna e permitir
à organização lidar com os desafios de
sustentabilidade do plano de automação
num quadro de envolvimento alargado de
stakeholders e de rotatividade de pessoal.

Resultados
Normalização de procedimentos
de procura e entrega de robotizações
(business case, documentação, logging,
etc…);
Novos roles para o CoE e para as
áreas de negócio clientes de RPA;
Centralização do backlog de robotizações no imediato e a prazo um
catálogo global, que inclua robots sob
responsabilidade de outsourcers em
funções externalizadas;
Simplificação do sourcing RPA, através de acordos quadro;
Redução do custo médio por robotização;
Envolvimento do IT na avaliação de
oportunidades e na gestão do licenciamento RPA;
Adoção de orientações técnicas no
desenvolvimento de software por parte
do IT, de forma a facilitar a interação
com robots;
Aprofundamento da relação com
o IT, ao nível da gestão de alterações
aplicacionais.
As empresas que têm tido mais sucesso
na implementação e scale-up de RPA, são
as que fazem um mix entre capacidade
interna e parcerias externas.
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O desafio futuro para os CoE será
tornarem-se centros de operação de
atividades robotizadas e até a sua própria
externalização através de BPO para maiores ganhos de escala.
Coordenação/Autoria: Miguel Ascenção Luís,
Deloitte

Media Capital

Programa de TV
“Secret Story 7”
Inteligência artificial, reconhecimento facial e bots

Desafios
Após 17 anos de reality shows em
Portugal, havia uma responsabilidade
redobrada na inovação tecnológica e na
interatividade do formato. Após análise
dos resultados das edições anteriores,
claramente dois eixos suscitaram melhorias: (eixo 1) a participação nos diretos,
para maior interatividade e retenção da
audiência, bem como (eixo 2) os acessos
à app mobile, onde se pretendia maiores
taxas de engagement nos fóruns e maior
frequência diária no uso da app.

TECNOLOGIA
Para resolver o Eixo 1, a solução passou
por melhorar os momentos de participação dos espectadores com as emissões
em direto. Contudo, a dificuldade das
ações em second-screen é que prejudicam a experiência de visionamento do
programa – no caso, as polls lançadas
aos espectadores não podem ter muito
texto, pois a leitura do mesmo distrai do
foco que é ver a emissão TV; se os comandos de participação fossem por voz,
uma outra alternativa, tal teria o problema
de obrigar ao corte do som ambiente
para recolha do som do espetador, logo
impedir de ver a emissão com som...
A solução apresentou-se imediata: inteligência artificial com machine learning

baseada em tecnologia de reconhecimento facial. Fazer um scan, em tempo
real, dos rostos dos concorrentes de
forma a que os espectadores pudessem
ver a emissão em direto na app e em
tempo-real esta detetasse quem está
no ecrã, lançando automaticamente a
poll para participação dos espetadores
num grafismo apelativo e sem perturbar
o visionamento (numa camada gráfica
sobre a emissão, em jeito de grafismo
tradicional do programa). Desta forma
é possível avaliar a popularidade dos
concorrentes junto do público, durante
as galas e as nomeações do programa,
disponibilizando essa informação de
forma individualizada através de gráficos
dinâmicos. Isto obrigou à realização de
inúmeros testes e uma aprendizagem
dinâmica pela máquina, pois os concorrentes dentro da casa apresentam-se na
maior parte das vezes de forma muito
diferente do que no momento em que os
scans são feitos ao seu rosto antes de
entrarem na casa (utilização de óculos,
maquilhagem diferente, outros penteados, etc.). O resultado obtido ao fim da
primeira semana de emissão foi de 90%
de matches, ou seja, em pouco tempo
o sistema passou a conseguir detetar
em direto quem está no ecrã, acionando
assim a interatividade.
Para resolver o Eixo 2, uma das ideias
versou a figura mais proeminente do
formato – “A Voz”. Criou-se portanto um
bot omnipresente em toda a app, desde a
instalação e registo na mesma, passando pelas várias secções e com especial
incidência nos fóruns, onde os mais de
300,000 utilizadores da app puderam
receber mensagens dinâmicas do bot d’"A
Voz", contextualizadas consoante tema
e vocabulário apresentado na troca de
mensagens.

RESULTADOS
A app, desenvolvida em parceria com
a Viva Superstars, obteve de imediato
aceitação por vários órgãos de comuni-
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Em pouco
tempo,
o sistema
passou a
conseguir
detetar em
direto os
concorrentes
que estão no
ecrã, acionando assim a
interatividade
com os espetadores via
app
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Com o
objetivo de
aumentar
as taxas de
conversão de
clientes no
canal web, foi
criada uma
plataforma de
bots que permitiu iniciar
conversas em
linguagem
natural

cação social, obtendo quatro vezes mais
menções vs. as anteriores edições que
também tiveram app; o feedback dos
utilizadores aos conceitos e aplicação
dos mesmos foram, de forma qualitativa,
imensamente positivos, com especial
foco para o reconhecimento facial e a
presença ‘quase’ real da presença d’"A
Voz", que atribuiu mais humor ao uso
da app. Em termos quantitativos, a sua
utilização diária aumentou duas vezes vs.
edições anteriores e o número de conteúdos vistos por sessão quadriplicou,
permitindo igualmente maiores oportunidades de monetização da app e portanto
rentabilizando o investimento inicial em
cinco vezes.
Coordenação/Autoria: Ricardo Tomé, Media
Capital Digital

Microsoft

Bot inteligente
para processo
de compra online
Solução de bots em modelo cloud, cliente da área
do grande consumo

Desafios
Com um nível de presença online cada
vez maior por parte dos clientes e com o
crescimento dos índices de compra via
comércio eletrónico, o principal objetivo
deste projeto era a facilitação desse mesmo processo e o consequente aumentar
das taxas de conversão de clientes no canal web. A análise do trafego web que era
feita no site desta organização deixava
perceber que muitos dos potenciais clientes visitavam o site para consultar o catálogo e até simular as compras mas que
havia uma alta taxa de não concretização
da venda e que a passagem para o canal
offline não era facilmente mensurável.
Este projeto teve então como objetivo
a criação de uma plataforma de bots

que permitisse iniciar conversas com os
clientes, em linguagem natural, durante a
visita dos mesmos ao site, no sentido de
tentar concretizar os processos de compra sem que o cliente tivesse de utilizar
outro qualquer canal de comunicação
(contact center ou lojas físicas).

Tecnologia
Em termos tecnológicos, a utilização da
plataforma Microsoft Azure permitiu não
só um desenvolvimento bastante rápido
como facilita ainda a escalabilidade
da solução à medida que o numero de
interações e clientes aumenta. Foram
utilizados vários serviços Cloud como o
Azure Bot Service, Azure Cognitive APIs e
ainda o Microsoft Power BI.
Esta plataforma de bots permite que
sejam configuradas várias respostas-tipo
para as perguntas mais frequentes mas
tem também capacidades de interação
em linguagem natural, para que os clientes possam interagir com este agente
conversacional tal como se de uma
pessoa se tratasse. A cada interação é
analisada a intenção da pessoa, retiradas as palavras-chave, a intenção e feita
uma análise de sentimento para detetar
potencial insatisfação com o processo.
Toda esta informação é consolidada num
back-office, permitindo que as equipas de
desenvolvimento a tenham em consideração nos futuros desenvolvimentos. É
também nesse portal de back-office que é
possível analisar, em tempo real, o numero de interações que estão a ser realizadas com o bot, em que fases do processo
de compra as mesmas se encontram e
ainda fazer o hijack de conversas para
que sejam continuadas ou terminadas
por um agente humano. Esta plataforma
de bots inclui também um módulo de
aprendizagem automática, que usa o
histórico de todas as conversações para
ir alimentando um conjunto de algoritmos
que vão melhorando as respostas, as
palavras e as sugestões que são feitas
aos clientes durante as mesmas.
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Por fim, mas não menos importante, a
capacidade de integração destes bots
com o catálogo de produtos e serviços
assim como com a disponibilidade de
stocks e quantidades, faz com que estas
conversas possam ser muito mais efetivas e que se possam levar estes processos de compra online de ponta a ponta,
finalizando com o pagamento e com toda
a operação logística associada à entrega
do bem / serviço.

resultados
Os resultados esperados com este projeto recaem sobretudo no crescimento
das compras online e no aumento da
conversão de clientes que anteriormente
iam ao site apenas consultar produtos
e serviços e que têm agora uma forma
mais facilitada de, através de uma conversa em linguagem natural, fazer todo o
processo de compra (desde a seleção ao
pagamento de produtos e serviços).
Coordenação/Autoria: André Mestre, Microsoft

Microsoft

Agentes inteligentes
para serviço ao cliente
Plataforma de bots em modelo cloud, cliente da
área de banca

Desafios
Os clientes e a forma como os mesmos
interagem com as organizações estão
a mudar. As expectativas dos mesmos
também. Adicionalmente, cada vez mais
clientes esperam uma resposta imediata,
no canal que mais lhes convém e com
todo o contexto necessário.
Os desafios deste cliente passavam pela
ativação de mais um canal de interação
com os clientes, que lhes permitisse
entrar em contacto a qualquer hora e
através do site web e ainda aliviar o peso
das chamadas do contact center sobre

temas que pudessem ser facilmente respondidos sem interação humana direta.
Esta organização avançou então para
a criação de um bot, disponível para já
apenas no website (em roadmap a disponibilização via Facebook Messenger),
que permitisse aos seus clientes interagir
utilizando linguagem natural, obtendo
um serviço instantâneo e 24/7 e que lhes
permita responder adaptando a resposta
ao estilo de pergunta e até ao sentimento
do cliente em causa. Para além disso,
o bot tem acesso aos dados de conversas anteriores, aos dados históricos do
cliente e também às suas preferências
(quando o mesmo está autenticado).

Tecnologia
Com o objetivo de criar um agente
conversacional inteligente, disponível em
várias plataformas e com capacidades
de aprendizagem, foi utilizada a plataforma cloud da Microsoft, nomeadamente o
Azure Bot Service integrado com alguns
dos serviços cognitivos disponibilizados
na mesma plataforma. Estes serviços da
Microsoft permitiram o desenvolvimento
de um bot com várias camadas lógicas
(conversação, reconhecimento, ações e
aprendizagem) e também a integração
com alguns sistemas aplicacionais deste
cliente (como, por exemplo, a plataforma
que dá suporte ao contact center).
Embora neste momento este bot esteja
apenas disponível via website, a plataforma tem o suporte necessário para
a qualquer momento disponibilizar o
mesmo bot (com exatamente as mesmas configurações) em canais como o
Skype, Facebook Messenger, Email, SMS
e aplicações móveis.
Do ponto de vista de interação com o
cliente final, este bot está preparado para
suportar conversas multilíngue, permite capacidades de hand-over para um
agente humano (quando não consegue
perceber a intenção do cliente ou a pedido) e tem ainda acesso a um conjunto de
informação de perfil de cliente, quando o
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Cada vez
mais clientes
esperam uma
resposta
imediata, no
canal que
mais lhes
convém e com
todo o contexto necessário.
A criação
de bots é a
resposta
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Conseguir
saber qual
o momento
exato para
deixar sair
um paciente
é crítico para
melhorar a
qualidade dos
serviços de
saúde.
A criação de
uma plataforma de análise
avançada de
dados pode
ser a solução

mesmo está autenticado, o que lhe permite contextualizar e personalizar todas
as conversas.
Outro dos pontos relevantes do ponto
de vista tecnológico tem a ver com a
possibilidade dos clientes interagirem
utilizando linguagem natural, já que o bot
tem a capacidade de, para cada frase
inserida, retirar informação como a língua
em que foi escrita, fazer uma análise de
sentimento e ainda aferir a intenção da
pessoa com a mesma.
Quanto ao back-office, esta plataforma
permite a configuração de mensagens e
de alguns fluxos de conversação-tipo, o
hijack de conversações e ainda a monitorização da disponibilidade do serviço e de
alguns KPIs em tempo real.

resultados
Este projeto dois objetivos principais: o
primeiro passa por aumentar as possibilidades dos clientes interagirem com esta
organização, fazendo-o de qualquer local
e a qualquer hora e sem tempos de espera; o segundo é o de reduzir em cerca de
30% o volume de chamadas do contact
center, mantendo a eficácia das respostas e o nível de satisfação dos clientes.
Coordenação/Autoria: André Mestre, Microsoft

Microsoft

Previsão de
reinternamentos pós-operatórios
Modelos de machine learning, cliente da área da
Saúde

Desafios
Numa situação pós-cirúrgica, um dos
eventos mais importantes para o paciente é o momento em que o mesmo
tem autorização para sair da unidade
de saúde e voltar ao seu dia-a-dia. Este
momento, para além de importante, é

também de extrema sensibilidade já
que não deve acontecer nem demasiado cedo nem tarde demais. Acontecendo em qualquer uma dessas circunstâncias, pode trazer complicações para
a saúde do paciente mas também para
as unidades de saúde, quer do ponto
de vista financeiro quer do ponto de
vista logístico (sobretudo no que toca à
ocupação de quartos e pessoal clínico
e no que pode afetar a calendarização de outras intervenções em outros
pacientes).
Conseguir saber qual o momento exato
para deixar sair um paciente e como tornar o seu período pós-cirúrgico o mais
efetivo possível é crítico para melhorar
a qualidade do serviço, o impacto no
paciente e o impacto também nas organizações de saúde.
Este projeto, que se encontra na primeira
de algumas fases previstas, teve como
principal objetivo a criação de uma plataforma de análise de informação, com
recurso a algoritmos de análise avançada de dados (vulgo machine learning).
Inicialmente, o grande foco foi na identificação e seleção das variáveis que mais
contribuem para um correto cálculo da
probabilidade de retorno de um determinado paciente. A análise dessas variáveis só foi possível pela capacidade de
analisar volumes elevados de informação, compostos pelo histórico de vários
anos de dados.

Tecnologia
Em termos tecnológicos, utilizou-se
para esta primeira fase de projeto uma
abordagem híbrida, com alguns serviços
na cloud da Microsoft e outras peças
tecnológicas alojadas nas infraestruturas do cliente. Esta abordagem permitiu
que fossem utilizadas as mais valias
da computação na nuvem para todo o
desenvolvimento, treino e testes dos
modelos, que foram posteriormente
operacionalizados nas infraestruturas
do cliente onde residem todos os dados
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necessários para o efeito.
A utilização do Azure Machine Learning
permitiu entregar, de forma fácil e ágil,
às equipas de projeto uma plataforma
de desenvolvimento com um conjunto
de templates e algoritmos pré-configurados mas que também permitiu o desenvolvimento à medida, em linguagem
R, de alguns modelos e partes de código
muito específicos.
Do ponto de vista de operacionalização destes modelos, e como referido
anteriormente, a mesma foi feita com
recurso ao Microsoft Machine Learning
Server instalado nas infraestruturas do
cliente. Isto permitiu que os modelos
fossem operacionalizados junto dos
dados (e sem necessidade de movimentação dos mesmos, o que foi importante
por questões de sensibilidade e confidencialidade), em volume e em tempo

real, em integração com um conjunto
de aplicações internas de gestão de
pacientes.
Os médicos têm agora acesso, junto
a toda a informação de um paciente,
a esta nova variável de informação, a
probabilidade de reinternamento, que os
deve suportar na sua análise e decisão
de deixar ou não um paciente sair da
unidade de saúde e regressar a sua
casa.

resultados
O principal objetivo com este projeto é
então o da criação de uma solução de
suporte à decisão, entregando ao corpo
clínico, nomeadamente aos médicos,
um complemento à sua análise de cada
caso baseada na aplicação dos algoritmos descritos acima. Espera-se que
este método de suporte à decisão possa

Os clientes
estão cada
vez mais
digitais e
exigentes,
a fugir dos
canais tradicionais, existindo assim a
necessidade
de os acompanhar nestes
novos comportamentos
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ajudar a baixar as taxas de reinternamento e que com
isso se possa melhorar a operação das unidades clínicas mas, fundamentalmente, melhorar a experiência e
o período pós-operatório dos pacientes.

existentes, internos ou externos, ou pode instanciar casos de uso, nomeadamente: Intelligent Portal, Intelligent
Search e Conversational Platform (chatbot).

Coordenação/Autoria: André Mestre, Microsoft

IA ao serviço da experiência de utilização

A plataforma cognitiva desenvolvida aumenta a eficiência em tarefas de inserção e pesquisa de informação,
tornando-as inteligentes no contexto especifico de cada
negócio. Por outro lado, e com o recurso a mecanismos
de IA, simplifica processos através da automatização
inteligente, o que vai permitir uma maior qualidade e eficiência operacional, permitindo ainda elevar a experiencia de utilização a um novo patamar.

Desafios

Coordenação/Autoria: Marco Vicente, Novabase

ResultadoS

Novabase

Plataforma Cognitiva da Novabase

Com o advento da transformação digital e a forma
como a inovação tecnológica poderá antecipar a evolução das necessidades dos seus clientes, a Novabase
criou uma plataforma cognitiva que permite aumentar a
inteligência no processamento, tratamento, disponibilização e apresentação da informação, garantindo, desta
forma, um novo patamar na experiência de utilização.

Vodafone

Machine learning ao serviço
do Cliente
Análise dos níveis de satisfação dos clientes a partir das redes
sociais

Tecnologia

Desafios

A plataforma cognitiva desenvolvida pela Novabase tem
a capacidade de processar dados não estruturados,
permitindo que deles se extraia informação com sentido, através de uma análise de texto e imagem baseada
em técnicas de inteligência artificial, nomeadamente:
Processamento de Linguagem Natural (NLP), machine
learning e Computer Vision.
Com esta plataforma é possível efetuar pesquisas em
linguagem natural (por texto ou por voz), verificar tendências e antecipar o futuro, através da aprendizagem
contínua dos sistemas, colocando essa aprendizagem
ao dispor do negócio. Recorrendo a mecanismos de IA,
e com a constante “alimentação” do sistema com novos
dados, o módulo de pesquisa vai aprendendo e melhorando consecutivamente as suas pesquisas, sendo possível filtrar os que melhor se adequam às necessidades
de cada cliente, reduzindo quase totalmente as dúvidas
na escolha.
Ao permitir inserir a informação com uso de linguagem
natural, ao não obrigar o utilizador a inserir a informação
diversas vezes, ou tornar a informação mais acessível, a
plataforma cognitiva da Novabase otimiza o tempo dos
seus utilizadores e permite o atingimento de um novo
patamar relativamente à experiência de utilização.
Esta solução pode ainda ser integrada nos sistemas já

Os clientes estão a tornar-se cada vez mais digitais
e exigentes, a fugir dos canais tradicionais, existindo
assim a necessidade de sermos capazes de os acompanhar nestes novos comportamentos. De facto, as redes
sociais são cada vez mais um canal de troca de experiências e de partilha de opiniões, sendo, efetivamente,
uma fonte de informação útil e em tempo real, da qual
se podem tirar resultados e conclusões sobre a qualidade de serviço e de experiência dos clientes.
Sabendo que a satisfação dos utilizadores assume,
cada vez mais, um ponto crítico e ao qual os operadores
necessitam de dar a devida atenção, a Vodafone Portugal propôs-se a desenvolver uma nova abordagem que
permitisse ter uma visão o mais abrangente possível
sobre os níveis de satisfação dos clientes, nomeadamente a partir das redes sociais, verificando tendências
e padrões, com o objetivo de perceber e de responder,
de forma cada vez mais célere (ou ser mesmo capaz de
antecipar), às causas de insatisfação dos utilizadores.

Tecnologia
Para este efeito, no final de 2016 iniciou-se a exploração
do potencial da aplicação de algoritmos de machine
learning, gerando, a partir destes e de forma automática, outputs que permitam as análises desejadas e
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em tempo real. Estes outputs são, de forma simples, a
identificação do contexto de cada comentário, isto é, se
se trata de um comentário positivo ou do relato de um
problema, e, neste último caso, conseguir identificar qual
o serviço afetado.
Neste contexto, toda a integração foi feita na linguagem
Python, e utilizou-se a framework scikit-learn para implementar os algoritmos de machine learning. O scikit-learn
é uma ferramenta open source de machine learning,
com várias bibliotecas de algoritimos de classificação,
regressão e clusterização.

ResultadoS
Solução 100% integrada, capaz de recolher feedback
disponível nas redes sociais e de classificar, de forma
automática a partir de algoritmos de machine learning,
estes mesmos comentários, identificando problemas
técnicos e outras causas de insatisfação dos clientes,
em tempo real. Neste momento está a ser recolhida
informação das principais redes sociais, bem como de
fóruns técnicos, tendo sido já analisados mais de 60 mil
comentários.
Coordenação/Autoria: Luís Almeida, Vodafone

Randstad

Machine learning empowering
people consultants
Data Science ao serviço dos Recursos Humanos

Desafios
A utilização de novas tecnologias no recrutamento
tem vindo a ser explorada por vários players digitais
que, inclusivamente, são menos comuns no espaço
dos recursos humanos, como são os exemplos da
Google (com o Google for Jobs) ou a Microsoft (com
a aquisição do LinkedIn) não existindo ainda uma aplicação da tecnologia que seja massivamente adotada
no setor.
Nesse sentido, a Randstad Portugal decidiu tirar
partido da inteligência artificial para desenvolver os
seus processos internos e desenvolver um conjunto
de algoritmos que permitem classificar CVs em tempo
real. Esta tecnologia é suportada através de algoritmos
de processamento de linguagem natural (NLP) que
desenvolvem o seu conhecimento através de inputs

dos consultores que durante vários anos fizeram esta
classificação manualmente permitindo enquadrar cada
curriculum vitae (CV) nas funções adequadas bem
como ter em conta comentários e resultados de assessments para a qualificação da informação.
A infraestrutura de dados é suportada em Google
BigQuery que permite alta escalabilidade da solução.
Todas as transações são executadas em Lambda
functions o que significa que cada CV é classificado
através de processamentos de alto desempenho na
cloud. Após o processo de qualificação, os candidatos
são colocados em clusters mapeados por localizações e hard skills promovendo o match automático de
candidatos com ofertas de emprego.
Em Portugal, a Randstad tem focado parte sua
investigação da área de data science, na digitalização
dos processos internos. Neste sentido, o objetivo é
desenvolver soluções que permitam libertar o consultor de recrutamento para que se concentrem no mais
importante – a ligação pessoal.
Com uma base de dados de candidatos com cerca de
700.000 registos, as novas candidaturas espontâneas,
por não estarem associadas a um anúncio de emprego, acabam por não ser corretamente segmentadas.
Por outro lado existem oportunidades de trabalho que
não são satisfeitas por falta de candidatos “aparentemente” disponíveis. A segmentação manual penaliza
a disponibilidade para dar resposta a pedidos de
processos em aberto, pelo que foi necessário encontrar uma solução para garantir que a experiência do
candidato não era penalizada.

Tecnologia
Foi desenvolvida uma solução tecnológica que
através de inteligência artificial percorre os CV's dos
candidatos e os compara com outros candidatos
já segmentados. Paralelamente, foi desenvolvido o
mapeamento em tempo real do mercado de trabalho
em Portugal, o que permite criar clusters para mapear
esses mesmos candidatos. Este mapeamento permite reduzir significamente o tempo de identificação e
colocação de candidatos em ofertas de emprego.

ResultadoS
A tecnologia tem aqui um papel crítico de acelerar
o que é realmente diferenciador: o contacto entre o
candidato e o consultor.
Coordenação/Autoria: Inês Veloso, Randstad
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1.7

IoT

A

revolução da internet
of things (IoT) está
a chegar a todas as
áreas, emergindo rapidamente
como a manifestação da
visão da “sociedade em rede”,
onde tudo o que beneficia
com uma conexão está
conectado, comunicando
entre si. Esta inteligência das
coisas abre um mundo de
novas oportunidades, está a
transformar a nossa relação
com a tecnologia, a mudar o
modo como interagimos com
o mundo e como o mundo
interage connosco.

A Internet das Coisas é um conceito capaz de
mudar não só a forma como vivemos, mas também como trabalhamos. Dos smartphones, PC's ou
tablets a uma mera uma peça de roupa ou simples
candeeiro de rua, há cada vez mais dispositivos
do dia-a-dia com ligação à internet, com capacidade de interagir autonomamente entre si e com as
pessoas, de receber e recolher dados e de os reunir
e analisar, regrando informação contextualizada. O
objetivo de todos estes dispositivos e sobretudo da
grande quantidade de dados resultantes da respetiva
interação através da internet, é que o processamento
resultante dessa informação permita, por exemplo,
evitar engarrafamentos de trânsito, antecipar atempadamente uma doença fatal num doente ou utilizar
de forma mais eficiente a energia.
Da mesma forma, o mundo da internet of things
tem cada vez mais importância em diversas áreas e
modelos de negócio e são as soluções IoT que o impulsionam, através de tecnologia assente em equipamentos (sensores, atuadores,…) e conectividade IoT
que permitem “comunicar com os objetos”. Este tipo
de soluções estão por detrás das casas conectadas,
das cidades inteligentes, dos carros com acesso à
internet e dos dispositivos wearable, permitindo que
tudo e todos comuniquem e interajam. Estima-se
que em 2020, sejam já 20,4 mil milhões os objetos
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conectados no mundo, face aos 8,4 mil
milhões atuais, e que 40% dos dados
sejam gerados por dispositivos IoT
(Fonte: IDC Worldwide and Regional
Internet of Things, 2014-2020).
Deste modo, podemos considerar que
as soluções IoT são cada vez mais
vistas como estratégicas para as
empresas competirem nos mercados
onde estão inseridas de forma mais
eficiente. No estudo Internet of Things:
Challenges, Breakthroughs and Best
Practices, November (Cisco) 2017,
verificamos que a adoção de soluções
IoT tem permitido a redução dos custos
operacionais das empresas através da
monitorização dos equipamentos e a
redução dos consumos; tem melhorado
o processo de decisão, devido ao maior
controlo e capacidade de atuação
remota e automática; melhorado o conhecimento e interação com o cliente;
e tem contribuído para a reinvenção
de produtos e serviços e inovação nos
modelos de negócio.
Segundo o European Internet of Things
Market Outlook 2017, as principais
áreas emergentes da IoT passam pela
cibersegurança e o foco da segurança
em diferentes camadas; pela integração
da tecnologia na indústria, dando lugar
à Industria 4.0; pelo aparecimento de
novas plataformas para conectividade,
serviços e aplicações; pela conectividade Low Power Wide Area (LPWA)
através do desenvolvimento da conectividade Narrowband IoT (NB-IoT); e pela
crescente procura de aplicações IoT
por parte dos consumidores.
Haverá uma ampla gama de casos de
uso de IoT no futuro, e o mercado está
agora expandindo para a implantação
de Massive IoT, bem como para soluções mais avançadas que podem ser
categorizadas como Critical IoT. Num
extremo da escala, os aplicativos de
Massive IoT – normalmente sensores
que reportam regularmente à cloud – o
custo end-to-end deve ser baixo o sufi-
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IOT USE CASES
Massive IoT

Smart
building

Critical IoT

Logistics, tracking and
fleet management

Smart
Smart
Capillary networks agriculture metering

Remote
health care

Trafﬁc safety
and control

Industrial application
and control

Smart grid
automation

Remote
manufacturing
training surgery

Ultra reliable,
very low latency,
very high availability

Low Cost, low energy
small data volumes,
massive numbers

INDUSTRY 4.0
IoT ROLLOUT
Deployment, integration, project
management, business consulting
ENTERPRISE IT AND BUSINESS
PROCESSES
Service and application creation, revenue
management, device management

INDUSTRY SOLUTIONS

IoT PLATFORMS
Device connection platform,
service enablement platform
CONNECTIVITY
Radio access, core, transmission

Fonte: Ericsson

ciente para que o negócio faça sentido.
Aqui, o requisito é ter dispositivos de
baixo custo com baixo consumo de
energia e boa cobertura.
No outro extremo da escala, os aplicativos Critical IoT terão exigências muito
altas de confiabilidade, disponibilidade
e baixa latência. Aqui, os volumes são
normalmente muito menores, mas o
valor comercial é significativamente
maior.
A IoT tem o potencial de conectar e
criar representações digitais do mundo
físico, possibilitando a transformação
de modelos de negócios, permitindo
decisões baseadas em dados e otimizando o desempenho dos processos de
negócios. Para os indivíduos, a IoT oferece o potencial de economizar tempo
e melhorar a qualidade de vida.

A IoT tem o
potencial de
conectar e
criar representações
digitais do
mundo físico,
possibilitando
a transformação dos
modelos de
negócios

a economia
digital

96

em portugal 2018
1.7 IoT

Sendo a
aposta na
conectividade
NB-IoT um
dos focos da
Altice Portugal em 2018,
o desafio
lançado às
empresas
passa por
adaptar soluções a este
novo tipo de
conectividade

A velocidade dessas mudanças aciona a necessidade de novas soluções
baseadas em cloud para processar e
fornecer uma grande quantidade de informações num ecossistema ICT mais
amplo, incluindo dispositivos, aplicativos e sistemas back-end de empresas.
A variedade de aplicações e soluções
projetadas para indivíduos, negócios
e indústria está a estimular a rápida
expansão do mercado de IoT. A IoT
desempenha já um papel importante
em vários setores verticais, gerando
economia de custos, novas fontes de
receita e outros benefícios.
Mas cada aplicativo da IoT precisa de
uma proposta clara de valor e lógica de
negócio alinhada com o ecossistema
e o modelo de negócio. Para todas as
aplicações, as soluções precisam ser
integradas em plataformas que possam
crescer e manipular milhões de dispositivos de maneira eficiente.

Altice

IoT Challenge
Desenvolver ou adaptar soluções com
conectividade NB-IoT

Desafios
A Altice Portugal tem vindo a apostar
fortemente na inovação, criatividade
e promoção de players tecnológicos
nacionais. Para o efeito, desde 2016 é
lançado um desafio anual, denominado
IoT Challenge, a empresas, parceiros,
startups, developers e universidades
nacionais com o objetivo de desenvolverem soluções tecnológicas no âmbito
da internet of things, que permitam
o aparecimento de novos casos de
utilização na área de IoT e a expansão
desta área de telecomunicações. Para o
IoT Challenge de 2018, pretende-se que
todo o desenvolvimento, teste e análise
das soluções a concurso seja feito no

Golabs.IoT, laboratório da Altice Portugal
inaugurado no início deste ano.

Tecnologia
Sendo a aposta na conectividade NB-IoT
um dos focos da Altice Portugal em
2018, o desafio lançado às empresas
passa por desenvolver ou adaptar soluções a este novo tipo de conectividade.
O NB-IoT é uma rede LPWA, que assenta
num modelo idêntico ao da conectividade 3G/4G e apresenta diversas
vantagens, tais como: baixo custo de
implementação por não ser necessário
investimento em gateways ou redes
proprietárias; integração com elevado
número de equipamentos IoT; maior
longevidade das baterias dos equipamentos (10 ou mais anos); e cobertura
de longo alcance em ambientes indoor.

ResultadoS
No IoT Challenge de 2017, o principal
requisito dos participantes consistia na
utilização do serviço IoT Place da PT
Empresas – serviço de plataforma IoT
com alojamento cloud.
Os vencedores das edições anteriores do
IoT Challenge têm vindo a trabalhar juntamente com a PT Empresas, marca da
Altice Portugal para o segmento empresarial, no sentido de fazerem evoluír as
ideias apresentadas a concurso e, em casos específicos, integrarem o portefólio
de produtos e serviços da própria PT Empresas. Na edição de 2017, cujo o principal requisito foi a utilização do serviço
IoT Place da PT Empresas (plataforma de
IoT com alojamento cloud), foram várias
as entidades a concurso, destacandose as quatro empresas vencedoras. Na
categoria do retalho, Thought Creator foi
a vencedora com o projeto de monitorização de arcas frigoríficas. Tulamove foi
distinguida na categoria de Turismo com
uma solução de gestão de acessos de
alojamento local. A Domatica Global Solutions venceu a categoria indústria com
uma aplicação para monitorização de
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produção e energia. Por último, a NESTO
venceu com o voto do público presente
no evento com um projeto de dispensadores de garrafas de gás.

-instalação que garante a total compatibilidade out-of-the-box entre todos os
acessórios constituintes da solução.

Tecnologia

Desafios

O MEO Smart Home diferencia-se pelo
seu preço e escalabilidade e, ainda, pelo
facto de estar apoiado numa solução
completamente plug&play, eliminando
problemas de interoperabilidade. Sendo
um projeto inteiramente desenvolvido
pela Altice (com desenvolvimento em
França e elevada interação internacional) todas as etapas do processo de
conceção tecnológica são oriundas em
know-how encontrado in-house.

O projeto MEO Smart Home visou a
implementação de uma solução de segurança, conforto e automação dirigida
à casa dos clientes da Altice Portugal.
Permitiu responder à necessidade de
implementar funcionalidades smart
home em qualquer casa de uma forma
simples e sempre numa vertente de auto

Como principais use cases que ficam
assim disponíveis para o cliente final
podemos destacar a melhoria do conforto na habitação (ajuste de temperatura e humidade), controlo do consumo
energético, acionamento de tomadas

Coordenação/Autoria: Inês Ferreira e Fábio
Almeida, Altice

Altice

Smart Home
Solução de segurança, conforto e automação

Resultados

O MEO
Smart Home
responde à
necessidade
de implementar funcionalidades
smart home
em qualquer
casa, de
uma forma
simples, garantindo compatibilidade
out-of-the-box
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Com a
solução IoT
de Gestão de
Resíduos da
PT Empresas,
a CML passou
a ter uma
visão georreferenciada
de todos os
contentores
da rede
municipal

automáticas (simulação de presença
e controlo à distância), bem como a
potencial integração de todos estes
elementos com regras automáticas (e.g.,
definir horário para ligar as luzes de casa
entre outros acessórios).
Tratando-se de um lançamento muito
recente, são de referir essencialmente
os efeitos económicos futuros, com a
criação de uma nova área de negócio na
empresa, e com capacidade para explorar um mercado potencial estimado em
milhões de euros. O lançamento do projeto despertou grande interesse por parte
dos clientes, alavancado na campanha
televisiva de lançamento que demonstra
as capacidades do serviço em utilização
pelo próprio Cristiano Ronaldo.
Coordenação/Autoria: Catarina Fernandes, Altice

Altice Portugal

Solução IoT de Gestão
de Resíduos
Gestão da rede de contentores de resíduos
recicláveis da Câmara Municipal de Lisboa

Desafios
A cidade de Lisboa produz todos os
dias grandes quantidades de resíduos
urbanos. A Câmara Municipal de Lisboa
(CML), entidade responsável pela recolha
e transporte dos resíduos indiferenciados
e dos materiais recicláveis na cidade, tem
entre as suas grandes preocupações o
nível de redução, reutilização e reciclagem destes resíduos. O desafio, no que
concerne à gestão de resíduos, passa por
garantir um sistema eficaz e eficiente de
recolha de resíduos urbanos que permita
promover uma melhor qualidade ambiental e de vida na cidade.

Tecnologia
Tendo em vista o desafio proposto, a PT
Empresas, em parceria com a Compta,

forneceu à CML a solução IoT de Gestão
de Resíduos cuja implementação visa
garantir a gestão da rede de contentores
de resíduos recicláveis da CML – 1.500
contentores. A gestão eficiente e remota
dos contentores é efetuada graças às
sondas volumétricas conectadas (com
recursos a cartões SIM IoT), colocadas no interior dos contentores do lixo
urbano, que comunicam através de rede
móvel. Os dados que resultam destas
comunicações são alojados numa
plataforma web que centraliza toda a
informação de monitorização do nível de
enchimento de cada contentor.

Resultados
Com a solução IoT de Gestão de Resíduos da PT Empresas, a CML passou a
ter uma visão georreferenciada de todos
os contentores da rede municipal, com
informação do nível de enchimento em
tempo real, que permite gerir o processo
de recolha de resíduos urbanos com
enormes ganhos de eficiência e uma
substancial poupança de custos, tanto
a nível da rentabilização das equipas,
como da redução de combustível e manutenção dos veículos. Anteriormente,
esta recolha requeria fazer o percurso
diário por toda a cidade, com mobilização de um grande número de veículos e
equipas.
Nesta perspetiva, a CML consegue ter
informação centralizada que lhe permite
localizar e monitorizar toda a rede de
contentores municipais tendo a perceção da tipologia e nível de enchimento
exato de cada contentor. Este conhecimento permite programar as operações
de recolha no terreno, com base nas necessidades reais, otimizando assim os
recursos disponíveis. Estas rotas estão
também disponíveis para os condutores
da frota de camiões de recolha de lixo,
que têm a noção exata do trajeto que devem realizar, das rotas alternativas para
o mesmo trajeto e a localização dos
contentores que vão ser recolhidos.
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Por último, a qualidade de serviço que
é prestada aos munícipes também é
melhorada, uma vez que são evitadas
situações de saturação de resíduos
urbanos nos contentores e a existência
de resíduos abandonados na via pública,
com impacto na qualidade do ambiente
é eliminada.
Coordenação/Autoria: Inês Ferreira e Eduardo
Viegas, Altice

Altice

Solução SmartAL
Telemonitorização de Saúde

A solução SmartAL – Smart Assisted
Living da PT Empresas suporta um projeto
diferenciador de cuidados integrados promovido pela Santa Casa da Misericórdia
da Amadora em parceria com a Câmara
Municipal da Amadora.
A Santa Casa da Misericórdia da Amadora
(SCMA) em conjunto com o município da
Amadora, tem vindo a promover diversos
projetos de cuidados continuados no
apoio às populações mais carenciadas.
Foi neste âmbito que surgiu a adesão ao
projeto Beyond Silos, tutelado pela Comissão Europeia, que pretende implementar
um modelo de intervenção integrador que
visa a prestação de cuidados sociais e
de saúde no domicílio, com suporte em
tecnologia, para prestação de melhores
cuidados à população sénior.

Desafios
Como refere Adriano Fernandes, Coordenador do projeto Beyond Silos na SCMA,
"com o número crescente de seniores que,
em muitos casos, vivem em situação de
dependência e isolamento, as respostas
sociais das instituições têm de ser repensadas, numa ótica de maior qualidade,
conforto e eficácia.
Com o objetivo de incentivar programas

que privilegiem o acompanhamento de
proximidade, centrados nas necessidades,
mas também nas expetativas e limitações
das pessoas, com foco na prevenção e na
promoção de um envelhecimento ativo e
saudável, foi implementado, entre 2015 e
2017, o projeto-piloto de intervenção em
saúde Beyond Silos, em conjunto com a
autarquia e em parceria com a PT Empresas. O projeto abrangeu uma população
de 150 seniores que são acompanhados
pelos serviços domiciliários da Santa
Casa."

Tecnologia
A solução de telemonitorização SmartAL
permite às entidades cuidadoras da SCMA
realizar, de forma remota e em tempo
real, a telemonitorização de sinais vitais,
acompanhar a aderência às terapêuticas,
assim como acompanhar e apoiar a gestão de tarefas diárias em utentes seniores,
doentes crónicos ou pessoas carenciadas
e em situação de isolamento.
Os planos de acompanhamento dos
utentes no domicílio podem ser monitorizados, a cada momento, pelas equipas
cuidadoras, através do portal e da app
SmartAL, que permitem o registo automático das medições de parâmetros clínicos
assim como das atividades realizadas no
domicílio, gerando alertas e notificações
sempre que necessário.

Resultados
Para Adriano Fernandes, este projeto de
intervenção integradora, implementado
ao longo de três anos, veio melhorar
substancialmente o apoio prestado à população sénior do município da Amadora.
O projeto, suportado numa solução de
telemonitorização disponibilizada numa
plataforma na cloud, permite às equipas
domiciliárias da Santa Casa que se deslocam à residência dos seniores, efetuar a
medição e o registo de parâmetros clínicos, assim como acompanhar e registar
as rotinas dos utentes, com recurso à
aplicação móvel SmartAL, sendo todos
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Acedendo ao
portal web,
as equipas
clínicas podem realizar,
remotamente,
a vigilância
continuada de
cada utente,
podendo
acompanhar
e prever a
evolução do
seu quadro de
de saúde

os dados disponibilizados de imediato no
portal web da solução.
Ao acederem ao portal web, as equipas
clínicas podem realizar, remotamente, a
vigilância continuada de cada utente, podendo acompanhar e prever a evolução
do seu quadro de saúde, com base em
informação rigorosa e atualizada. Podem
também programar, nesta plataforma,
alertas ou notificações em função das situações de risco identificadas para cada
utente, permitindo assim uma vigilância
mais eficaz e uma atuação mais rápida.
Ao longo de três anos, foram avaliados
os impactos deste modelo de intervenção na melhoria global das condições de
vida dos 150 seniores abrangidos pelo
programa e os resultados são bastante
positivos1. Mais de 96,7% dos seniores referem sentir uma melhoria global no seu
bem-estar, e que 88,8% considera que os
cuidados são prestados da melhor forma
e que se sentem mais acompanhados
e seguros. Valorizam também o facto
de poderem consultar os seus dados
clínicos na aplicação sem terem de sair
de casa. Verifica-se igualmente uma
tendência para a redução no número de
hospitalizações e de recorrências, como
resultado de um acompanhamento continuado e de maior proximidade.
As equipas de saúde, por seu lado, ao
poderem aceder remotamente no portal
web, aos registos sempre atualizados e
integrados do histórico de cada utente,
podem realizar um acompanhamento
mais preventivo, mais eficaz, com melhor
suporte à sua decisão.
Verificou-se, também, que existe maior
facilidade na articulação entre os diversos profissionais que acompanham os
utentes, nas dimensões dos cuidados sociais e de saúde, pelo facto dos registos
serem efetuados numa única plataforma,
acessível em qualquer local, no portal
SmartAL.
Adriano Fernandes conclui: “é com projetos relevantes como este, suportados
em tecnologia avançada ao serviço das

pessoas, que pretendemos incentivar
o alargamento de redes integradas de
cuidados domiciliários. Podemos, desta
forma, agilizar a resposta às necessidades, expetativas e limites das populações, ao serviço da promoção de um
Município mais inclusivo e com melhor
qualidade de vida ”.
Indicam-se alguns dos principais beneficios:
Simplificação dos cuidados sociais
e de saúde;
Alargamento da rede de cuidados de
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Altice

Infralobo – telemetria
de água
Solução IoT de monitorização eficaz da distribuição
de água

Desafios
O empreendimento de Vale de Lobo é
composto por um elevado número de
piscinas e amplos espaços verdes, sendo
fundamental assegurar uma gestão de
alto nível relativamente ao consumo de
água no empreendimento. De forma a
manter este serviço em elevados níveis
de performance, a monitorização eficaz
da distribuição de água, assegurando a
otimização dos recursos hídricos, passa
a ser um fator crítico de sucesso. Para
isso, a Infralobo, empresa responsável
pela gestão do empreendimento, precisa
garantir uma gestão eficiente do abastecimento de água, que permita aumentar
a qualidade do serviço prestado aos
clientes.

Tecnologia

proximidade;
Qualidade na prestação de cuidados
integrados;
Redução de custos com saúde;
Eficiência dos serviços.
Coordenação/Autoria: Célia Gonçalves, Altice
1

Resultados obtidos através de avaliação externa ao
projeto.

A PT Empresas, em parceria com a Janz,
implementou no empreendimento a sua
solução IoT de telemetria de água. Esta
implementação teve por base a instalação de um parque de 2.400 contadores
de água, por todo o empreendimento turístico e áreas limítrofes. A solução, além
dos contadores de água com emissor
integrado, é composta por conectividade
LPWA, que permite a transmissão da
informação recolhida dos diversos contadores com cobertura de longo alcance e
consumo mínimo de energia e, ainda, por
um portal de gestão que permite aceder
a toda a informação e alarmística, permitindo gerir autonomamente o serviço.

Resultados
A implementação da solução de telemetria de água permitiu melhorar a
qualidade do serviço prestado, possibilitando o acesso a informação detalhada

Além de
contadores
de água com
emissor
integrado, a
solução de
telemetria
de água da
Infralobo é
composta por
conectividade
LPWA e por
um portal de
gestão para
aceder a toda
a informação
e alarmística
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As redes
Low-Power,
Wide-Area
(LPWAN) vão
suportar uma
grande parte
dos milhares
de milhões de
dispositivos
previstos para
a internet das
coisas (IoT)

e atualizada de todos os consumos e,
ainda, a definição de alarmística que permite dar visibilidade a eventuais desvios
anormais. Com estes alertas automáticos, é possível detetar qualquer situação
anómala que requeira intervenção, tanto
a nível de fugas de água, como situações
relacionadas com os equipamentos (ex.
estado das baterias). Com esta solução
é possível a Infralobo vir a disponibilizar
aos clientes faturação rigorosa com base
em contagens de consumos reais e não
em estimativas.
A nível operacional, também se registou
um aumento da eficiência, pela melhor
gestão das necessidades de abastecimentos em função dos indicadores de
consumo e, pela otimização dos recursos
uma vez que deixa de ser necessário
deslocar técnicos para efetuar contagens passando, as mesmas, a ser feitas
remotamente.
Por último, além de assegurar um serviço
de excelência a todos os turistas e residentes do empreendimento, a solução
possibilita uma gestão mais sustentável.
Coordenação/Autoria: Inês Ferreira e Pedro
Henriques, Altice

Cisco

LoRaWAN™
Características da tecnologia

Desafios
As redes Low-Power, Wide-Area (LPWAN) irão suportar uma grande parte
dos milhares de milhões de dispositivos
previstos para a internet das coisas (IoT).
A especificação LoRaWAN ™, baseada
num protocolo de comunicações standard que funciona em espectro não-licenciado, livre de operador, foi desenvolvida
especificamente para otimizar as redes
LPWAN em fatores como a vida útil da
bateria dos dispositivos, a capacidade, a
cobertura e o custo.

tecnologia
A especificação LoRaWAN™ define o protocolo de comunicação e a arquitetura da
rede, tal como ilustrado na figura abaixo.
A especificação LoRa® detalha a camada física que permite a comunicação de
longo alcance.
Numa rede LoRaWAN™, os dispositivos
não estão associados a um gateway específico. Em vez disso, os dados transmitidos por um dispositivo são geralmente
recebidos por vários gateways. Cada gateway encaminhará o pacote recebido para
o Network Server através de um circuito
de backhaul (rede celular, Ethernet, satélite
ou Wi-Fi). O Network Server faz a gestão
da rede, incluindo a filtragem dos pacotes
duplicados recebidos, as verificações de
segurança, o envio de acknowledges e o
suporte do adaptive data rate, um mecanismo que permite otimizar os débitos,
os tempos de transmissão e a energia
consumida. Se um dispositivo for móvel,
não é necessário qualquer handover entre
gateways, o que facilita a implementação
de soluções de asset tracking, que é uma
das principais aplicações de IoT.
A elevada capacidade das redes LoRaWAN™ é obtida através da utilização de
adaptive data rate e de um transceiver
multi-modem e multicanal no gateway,
permitindo a receção de mensagens em
simultâneo em diferentes canais. Uma
rede LoRaWAN™ pode ser implementada
com uma quantidade mínima de infraestrutura, sendo adicionadas mais gateways, à medida que mais capacidade vai
sendo necessária.

resultados
Os dispositivos ligados a uma rede LoRaWAN™ comunicam de forma assíncrona,
quando têm dados prontos para enviar,
sejam eles originados por eventos ou enviados de forma regular, servindo diferentes aplicações. Com vista a otimizar uma
vasta variedade de perfis de utilização,
são especificadas várias classes de dispositivos. As diferentes classes, descritas
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abaixo, distinguem-se pelo compromisso
entre a latência na comunicação downlink e a durabilidade da bateria:
Classe A: A comunicação é sempre iniciada do dispositivo para a
rede (uplink), sendo seguida por duas
janelas curtas de receção (downlink).
Esta classe requer a menor utilização
de energia, maximizando a durabilidade
da bateria.
Classe B: Adicionalmente ao método
de comunicação da classe A, são
abertas janelas adicionais de receção
a intervalos regulares, desencadeadas
por beacons de sincronização enviados pelas gateways, o que permite ao
servidor saber quando os dispositivos
podem receber.
Classe C: Os dispositivos desta
classe têm quase continuamente janelas disponíveis para receção, apenas
limitadas pelos períodos em que o
dispositivo está a transmitir.
A segurança é crítica em IoT. A especificação LoRaWAN™ implementa duas
camadas de segurança: uma ao nível
rede e outra ao nível aplicacional. A
segurança de rede garante a autenticidade do dispositivo, enquanto a camada
de segurança aplicacional garante que
quem opera a rede não tem acesso aos
dados da aplicação e do utilizador final. É
utilizada encriptação AES, sendo a troca
de chaves com os dispositivos realizada
através de um identificador IEEE EUI64.
A especificação LoRaWAN™ varia ligeiramente com base nas diferentes alocações regionais de espectro e requisitos
regulamentares. Na Europa estão previstos dez canais, na banda de frequências
863-870 MHz, oito dos quais permitem
débitos de 250 bps a 5,5 kbps, um canal
a 11kbps e um canal a 50kbps.
Coordenação/Autoria: António Feijão, Cisco
Fonte:
LoRa™ Alliance Technical Marketing Workgroup
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IOT SOLUTION ARCHITECTURE
End Nodes
pet
tracking

Concentrator
/Gateway

Network
Server

Application
Server

3G/
Ethernet
Backhaul

smoke alarm
water
meter
trash container
vending
machine
gas monitoring

LoRa® RF
LoRaWAN™

TCP/IP SSL
LoRaWAN™

TCP/IP SSL
Secure Payload

AES Secured Pavload
Fonte: Cisco

CTT

Cacifos automáticos
Soluções de entrega

Desafios
A explosão do comércio eletrónico induz
o surgimento das mais variadas soluções para entrega dos bens adquiridos
pelos e-buyers com características em
que pontificam a crescente comodidade,
rapidez, simplicidade e conveniência.
Entre estas soluções encontram-se os
parcel lockers ou cacifos automáticos
cuja disponibilização os CTT iniciaram
em finais de 2017 com o objetivo de
promover junto dos destinatários uma
excelente experiência já que visa proporcionar-lhes as condições mais favoráveis possíveis para receberem as suas
mercadorias.

Tecnologia
O projeto está a ser realizado em parceria
com a empresa PUDO, tendo sido instalados em locais previamente estudados,
um conjunto de parcel lockers (cacifos
automáticos) que permitem dois fluxos
de objetos (pick up e drop off).

A segurança
é crítica
em IoT. A
especificação
LoRaWAN™
implementa
duas camadas
de segurança:
uma ao nível
rede e outra
ao nível aplicacional
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up e drop off)

O foco do projeto piloto, está no fluxo de
pick up por parte dos clientes, relativos
a objetos que sejam endereçados aos
lockers por duas vias distintas: i) por
via dos e-sellers que disponibilizam os
cacifos automáticos como pontos de
entrega; ou ii) por via dos e-buyers que
através de uma solução de virtualização
postal endereçam os seus objetos para
um armazém de processamento e daí
são colocados no cacifo automático preferencial do cliente.
O sistema de controlo das máquinas,
constituído pelo módulo central que
localmente faz o controlo dos mecanismos de abertura dos cacifos e por
sistemas centralizados que controlam
domínios de máquinas, permitem definir
o comportamento das mesmas na
relação com os clientes. Conseguem-se
assim definir distintas capacidades de
comportamento das máquinas, quer na
sua relação com os transportadores e
distribuidores (máquinas exclusivas ou
máquinas partilhadas) quer na relação
com os clientes (máquinas públicas,
privadas ou mistas).
A solução garante também previsibilidade no tempo de pick up, porquanto é só
função do tempo que o destinatário demora a introduzir o seu PIN secreto para
abertura do cacifo respetivo, ao mesmo
tempo que se gera no destinatário a sensação de plena confidencialidade pois a
interação é só com a máquina.
A natureza dos produtos, designadamente a sua volumetria, bem como o

dimensionamento dos cacifos do ponto
de vista da densidade de tamanhos das
caixas, são os fatores chave para que se
consiga cumprir um cenário de máximo
compromisso: máquinas em atividade
intensa e garantia de processamento à
primeira dos objetos recebidos no armazém de processamento.
Também relativamente aos serviços de
valor acrescentado que podem ser associados a um objeto quando está no ciclo
de distribuição, teve que ser reformulado
o mecanismo de exposição dos pontos
de entrega dos CTT por forma a inibir
que objetos destinados a cacifos automáticos tenham associados serviços
que não podem – ainda – ser cumpridos
pelas máquinas, como por exemplo a
realização de uma cobrança.

Resultados
Os principais resultados serão medidos
atendendo a métricas relativas a cada
um dos fluxos possíveis. Por um lado
teremos o número de envios feitos diretamente para os cacifos automáticos
– cinco instalados respetivamente no
parque de estacionamento dos Restauradores, no Centro Comercial Atrium Saldanha, na estação de comboios de Entrecampos, na estação de serviço Galp
da segunda-circular (sentido sul-norte,
saída Prior Velho) e no edifício-sede dos
CTT, no Parque das Nações – por parte
dos e-sellers que os tenham referenciados como pontos de entrega e, por
outro, o número de envios resultantes da
solução de virtualização que venham a
ser submetidos pelos e-buyers por via do
endereçamento dos seus objetos para o
armazém de processamento.
Os resultados também serão correlacionados com a localização das máquinas
para que se possa aferir qual o tipo de
espaço (indoor¸ outdoor, zona intermodal de transportes, centros comerciais)
que mais atrai os clientes.
Coordenação/Autoria: Nelson Tomaz, CTT
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CTT

Correio inteligente para
campanhas publicitárias
Direct mail

Desafios
Num mundo em que a atenção dada
aos meios de comunicação é cada vez
mais dispersa, onde os dados em realtime têm uma importância fulcral visto
que os anunciantes pretendem, de uma
forma mais clara, correlacionar os seus
esforços de comunicação e marketing
com os resultados on going no terreno,
torna-se bastante importante munir o
direct mail – uma das formas de comunicar mais impactantes no dia de hoje
– com este tipo de informação.
Vários estudos indicam que o impacto,
capacidade de retenção de informação e
ação de compra após contacto de uma
campanha são exponenciados quando
o direct mail é incluído no media mix das
campanhas de qualquer anunciante,
aumentando o seu ROI. O objetivo deste
projeto passa por aplicar esta realidade
analisada na grande generalidade das
campanhas onde o direct mail é usado
e tornar a informação mais tangível, à
gestão diária.

Tecnologia
A tecnologia utilizada consiste na
atribuição de um código único a cada
direct mail, com match em código de
alfanumérico e de barras, passível de ser
identificado com leitura ótica em vários
momentos do processo da campanha,
nomeadamente quando os objetos
são entregues aos CTT, quando são
entregues (dia e hora) aos clientes dos
clientes CTT, e mesmo quando não são
entregues. Esta tecnologia de leitura
está integrada com um software que
faz a criação desses códigos únicos e
respetiva “imagem” em código de barras,
com o software de aceitação de objetos
de campanhas dos CTT e software de

T&T (Track & Trace) dos mesmos, a fim
de que qualquer empresa possa aceder,
futuramente à informação relevante relativa ao modo como as suas campanhas
progrediram.

Resultados
Este projeto encontra-se em fase de
desenvolvimentos de piloto, estando os
clientes a avaliar de que forma a informação os ajuda nas suas tomadas de
decisão após envio de campanha.
A expectativa dos CTT é a de que vários
clientes vejam uma mais valia neste
tipo de informação adicional, como seja
aqueles onde objetos físicos, como catálogos para revendedoras, fazem parte
do modelo de negócio dos anunciantes,
e para os quais, no contexto das respetivas campanhas faz sentido, após o
primeiro contacto, um outro de forma
diferente, como seja telefonema ou
visita pessoal.
Este add-on pode ser crítico para marketeers mais evoluídos onde o estudo
do purchase funnel é feito de forma
constante, reavaliando o time to purchase online e instore, características dos
clientes (sociodemográficas ou territoriais) que mais convertem após contacto, e que criam planos de contingência
para otimização dos seus resultados de
comunicação.
Coordenação/Autoria: André Louraço, CTT
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NOS

NOS e Centro Hospitalar
de Leiria implementam
projeto de reabilitação
remota
Digitalização remota de terapias de reabilitação

Desafios

Ainda pouco
conhecida no
contexto de
terapêutica, a
digitalização
remota de
terapias de
reabilitação é
uma tendência inovadora,
que pode ser
o vir a ser o
futuro

Face ao peso elevado das lesões musculoesqueléticas nos acidentes de trabalho e às novas tecnologias disponíveis
no mercado, existe hoje uma mudança
de paradigma na prestação de cuidados
de reabilitação. Torna-se premente, entre
outras iniciativas, garantir um modelo
mais escalável, menos dispendioso e suportado por dados contínuos e diários.

Tecnologia
A solução encontrada pelo Centro
Hospitalar de Leiria em conjunto com
a NOS passou pelo desenvolvimento e
implementação de um projeto de digitalização remota de terapias de reabilitação
crónica no joelho e ombro.
A solução foi desenvolvida em conjunto
com a SWORD Health, parceiro da NOS,
e trata-se de um projeto pioneiro a nível
nacional que consiste no tratamento
de pacientes a partir das suas casas,
monitorizados por profissionais de
saúde que prescrevem planos de terapia
personalizados. Ainda pouco conhecida
no contexto de terapêutica, a digitalização remota de terapias de reabilitação é
uma tendência inovadora que se espera
vir a alterar a experiência humana com
a reabilitação e a constituir o futuro da
mesma.
Para o paciente, o processo inicia-se
com uma avaliação no centro de saúde,
onde os profissionais de saúde prescrevem um modelo de reabilitação, programado num tablet. Com recurso a estes
equipamentos, o paciente faz a reabilitação em casa, com o acompanhamento
e supervisão a serem assegurados
remotamente no centro de saúde. Os

movimentos do paciente são digitalizados, utilizando sensores de movimento,
e este recebe feedback em tempo real
através de uma aplicação móvel. O
sistema inclui também uma plataforma
online que permite à equipa clínica prescrever, monitorizar e alterar, remotamente, os programas de reabilitação.
O projeto, que foi para o terreno em
março de 2018, conta já com 30 pacientes e tem como objetivo contribuir
para recuperar uma lista de espera de
500 pacientes com cerca de dois anos
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um reforço da ligação entre os profissionais de saúde e os pacientes, monitorizando remotamente os pacientes e
permitindo uma capacidade de gestão
personalizada e um acompanhamento
pós-alta;
Papel mais ativo do paciente dotando o mesmo de mais e melhor informação promovendo o seu papel mais
ativo no seu processo de reabilitação
e uma maior comodidade associado
ao mesmo.
Coordenação/Autoria: Alexandra Borges, Mafalda
Bártolo, Centro Hospitalar de Leiria e Pedro Tété
Machado, NOS

NOS

Plataforma de
desenvolvimento e design
de hardware IoT
Dispositivos à medida

Desafios

para os quais serão disponibilizados 30
terapeutas digitais.

Resultados
Apesar do projeto ainda se encontrar
em fase experimental, os dados disponíveis permitem já aferir um conjunto de
impactos:
Otimização de recursos diminuindo
o custo social sobre o paciente e o
custo económico sobre o sistema de
saúde;
Melhoria da informação clinica e

Observa-se no mercado uma certa maturidade tecnológica nos mais diferentes
layers que poderá ser potenciadora de
uma nova era de crescimento. No entanto, na camada do hardware, não obstante a evolução dos sensores ao longo
da última década, a NOS tem vindo a
sentir a necessidade de apoiar os seus
parceiros e clientes corporate no desenvolvimento de dispositivos à medida,
uma vez que nem sempre se encontra
disponível no mercado equipamentos
com perfil técnico, funcional e financeiro
adequados às necessidades e requisitos
das empresas nacionais.

Tecnologia
É neste enquadramento que a NOS
lançou em fevereiro de 2018 a plataforma de desenvolvimento e design de
hardware IoT que visa levar os desafios
das indústrias até à comunidade de
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Através da
plataforma
de desenvolvimento
e design de
hardware
IoT da NOS,
developers,
academias
nacionais
e startups,
passam a
ter acesso
privilegiado
aos desafios e
oportunidades
do mercado
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áreas de desenvolvimento de produto
e certificação, a NOS em conjunto com
a OPEN, disponibiliza espaços devidamente infraestruturados para a instalação provisória dos projetos em fase de
experimentação, prova de conceito e
estudo de mercado.

Resultados

Esta plataforma conta
ainda com um
espaço físico,
sediado nas
instalações
da OPEN Associação
para Oportunidades
Específicas
de Negócio,
na Marinha
Grande

developers, acelerando assim o desenvolvimento de novas soluções através
de processos de prototipagem rápida.
Através desta plataforma, a comunidade
de developers, constituída por parceiros
de diferentes dimensões e áreas de
especialização, mas também pelas academias nacionais e pelo ecossistema
de startups, passa a ter acesso privilegiado aos desafios e oportunidades do
mercado. Por outro lado, as principais
empresas nacionais passam a poder
disponibilizar os seus problemas reais a
uma rede tecnológica capaz de dar resposta aos mesmos, com benefícios para
as suas operações, serviços e relação
com os clientes finais.
Esta plataforma conta ainda com um
espaço físico, sediado nas instalações
da OPEN - Associação para Oportunidades Específicas de Negócio, na Marinha Grande, uma região de referência
mundial na indústria dos moldes, onde
são disponibilizados os meios necessários para apoiar o desenvolvimento
de novos devices conectados. Além
de todo o suporte e consultoria nas

Nesta fase, esta iniciativa conta com
mais de 35 entidades tecnológicas às
quais já foram endereçados 15 desafios
concretos de hardware IoT capazes de
resolver problemas reais das empresas
nacionais. Através desta plataforma,
pretende-se trazer para o mercado um
conjunto de benefícios:
Aproximar a comunidade de
developers das principais empresas
nacionais;
Acelerar o processo de desenvolvimento e design de hardware;
Desenvolver equipamentos e sensores IoT ajustados às necessidades das
empresas;
Acelerar o desenvolvimento de
produtos que tirem partido das novas
tecnologias de comunicação como o
NB-IOT com vantagens significativas
em termos de custo, duração das
baterias e penetração indoor;
Aumentar a robustez, estabilidade e
níveis de certificação do hardware em
projetos IoT.
Coordenação/Autoria: Pedro Tété Machado, NOS

NOS

NOS e EDP Distribuição
testam primeiro contador
Nb-IoT
Gestão da rede elétrica de distribuição

Desafios
As novas tendências globais como a
descarbonização da economia ou o
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Resultados

crescimento da mobilidade elétrica vêm
trazer um conjunto alargado de desafios para a gestão da rede elétrica de
distribuição que terá necessariamente
que evoluir no sentido de gerir com
maior eficiência os picos de procura
face à intermitência de uma produção
renovável que cada vez se encontra
mais descentralizada.
Para tal, um dos pontos críticos é ter
a capacidade de monitorizar remotamente o sistema mais capilar da rede,
incluindo os contadores da rede de
baixa tensão, no sentido de ter visibilidade em tempo quase real dos consumos/produções e tirar partido de toda a
flexibilidade disponível.
Esta peça basilar da evolução da rede
apresenta contudo grandes desafios
do ponto de vista técnico, operacional
e financeiro onde as tecnologias de comunicações têm um impacto decisivo.

A execução deste projeto permitiu testar uma série de funcionalidades que
reforçam a monitorização e controlo
da rede de baixa tensão sendo que, das
conclusões e impactos alcançados, se
destacam os seguintes:
Desenvolvimento do primeiro contador inteligente de energia elétrica
baseado em tecnologia NB IoT;
Níveis de sucesso da comunicação com os contadores próximos de
100%;
Possibilidade de aumento da
frequência de comunicação como os
contadores inteligentes face à situação atual;
Facilidade de integração da nova
tecnologia na arquitetura existente;
Melhoria na eficiência das operações remotas e da gestão da rede
inteligente.

Tecnologia

Coordenação/Autoria: Paulo Líbano Monteiro,

A solução implementada pela EDP
Distribuição e pela NOS, passou por
desenvolver, em conjunto com a Contar,
um novo interface de comunicações
para o contador inteligente que suportasse a nova tecnologia NB-IOT. Esta
tecnologia, que evoluirá para uma das
variantes do 5G, foi desenhada para
otimizar as comunicações das máquinas e dos sensores trazendo vantagens
muito significativas ao nível do custo,
do consumo de bateria e da capacidade
de suportar uma quantidade massiva
de dispositivos com níveis de cobertura
e penetração indoor elevados.
Além do desenvolvimento do novo
contador inteligente, o projeto passou
também pela execução de um piloto
que envolveu 70 clientes na zona do
Parque das Nações em Lisboa onde a
NOS implementou a sua rede NB-IOT,
sendo o primeiro operador português e
um dos primeiros operadores no mundo a utilizar a versão standard desta
nova tecnologia.

EDP e Pedro Tété Machado, NOS

Novabase

Gestão da
interruptabilidade
Apoio ao serviço do fornecimento de energia
através de uma solução de IoT

Desafios
A REN - Redes Energéticas Nacionais
atua em duas grandes áreas de negócio: por um lado, o transporte de eletricidade em muito alta tensão e a gestão
técnica global do Sistema Elétrico
Nacional e, por outro, o transporte de
gás natural em alta pressão e a gestão
técnica global do Sistema Nacional de
Gás Natural, garantindo a receção, regaseificação de GNL, bem como o seu
armazenamento subterrâneo.
No seu papel de gestão técnica global
do Sistema Elétrico Nacional, a REN

Uma solução
flexível e
escalável,
dotada de
inteligência
distribuída
ao longo de
toda a rede,
que fornece
ferramentas
à REN para
alcançar mais
qualidade no
fornecimento
da energia
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Os benefícios
da introdução
de inteligência em tempo
real na rede
são já expressivos na
melhoria de
eficiência, da
fiabilidade e
de segurança
da rede

tem a missão de garantir a segurança,
do transporte de eletricidade e o equilíbrio entre a geração e o consumo no
Sistema Elétrico Nacional. No limite, em
situações de emergência quando esteja
em causa a segurança do transporte ou
o abastecimento dos consumos, a REN
pode, no cumprimento da regulamentação em vigor, recorrer ao serviço de
interruptibilidade, prestado por consumidores industriais.
À Novabase coube focar-se precisamente neste último cenário, atuando
sobre as instalações elétricas de
um grupo de grandes consumidores
industriais de energia (prestadores do
serviço de interruptibilidade), através
do controlo das suas cargas não prioritárias.

importante no negócio da Energia. O
futuro do setor das utilities, será cada
vez mais focado no processamento
de grandes quantidades de dados e de
eventos complexos em tempo real que,
depois de recolhidos e monitorizados,
devem ser transformados em insights
através da introdução de inteligência na
rede.

RESULTADOS
Os benefícios da introdução de inteligência em tempo real na rede para
as empresas do setor elétrico são já
expressivos e de diferentes naturezas,
nomeadamente na melhoria de eficiência, da fiabilidade e de segurança da
rede.
Coordenação/Autoria: Nuno Matias, Novabase

TECNOLOGIA
Para fazer face a este desafio, a Novabase desenvolveu uma solução que
monitoriza permanentemente o consumo de energia deste tipo de consumidores permitindo a emissão de ordens
para reduzir ou cortar o consumo de
energia por períodos de tempo definidos.
A solução, desenvolvida pela Novabase,
é baseada no conceito internet of things
(IoT) com o foco em potenciar os ativos
através da inteligência em tempo real,
com uma proposta de valor assente
na monitorização, controlo e gestão de
milhões de eventos, introduzindo inteligência na rede, filtrando, agregando
e correlacionando os cerca de quatro
milhões de eventos registados por dia.
Trata-se de uma solução flexível e escalável, dotada de inteligência distribuída
ao longo de toda a rede, que fornece
ferramentas à REN que lhe vão permitir
alcançar mais qualidade no fornecimento da energia e, como consequência, maior qualidade de serviço.
Tal como noutros setores da economia, a internet of things tem vindo a
desempenhar um papel cada vez mais

Vodafone

Elis entra na Indústria 4.0
Solução de IoT Smart Buildings

Desafios
A Elis é uma multinacional de origem
francesa, cotada na bolsa de Paris. Tem
140 anos de experiência na área multisserviços de aluguer e manutenção de
roupa lisa para hotelaria e restauração,
vestuário de trabalho, equipamentos de
higiene e bem-estar, bebidas (água e
café) e controlo de pragas.
A nível nacional, o fornecimento sustentável de serviços de aluguer e limpeza
de roupa é uma das principais âncoras da atividade desta empresa, que
opera em horários que acompanham a
sazonalidade da hotelaria. Isto significa
que trabalham em três horários durante cinco meses e os restantes meses
em dois horários, gerindo, por isso, um
alargado número de colaboradores nas
suas três fábricas em Portugal. Chegam a lavar, em média, mais de 160
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toneladas diárias de roupa.
O grande desafio colocado era conhecer e controlar os consumos energéticos das máquinas de lavar, abrangendo
dois ou três turnos, nas três unidades
fabris de grande dimensão distribuídas
no território continental: Famalicão,
Algoz e Porto Alto.

Tecnologia
A Vodafone Portugal respondeu ao
desafio da Elis com a solução de IoT
Smart Buildings, desenvolvida em parceria com a Thinkdigital. Esta solução
começou por ser testada durante um
ano na unidade fabril de Porto Alto
e, após confirmação de uma maior
eficácia na gestão de processos fabris
e eficiência na utilização dos recursos,
o projeto foi implementado no final de
2017 nas restantes fábricas da Elis. O
mesmo modelo digital será também
implementado na fábrica atualmente
em construção em Torres Vedras. A
solução prevê:
Monitorização e redução de custos
com o consumo de gás, global e
parcial;
Monitorização do consumo de
água industrial;
Monitorização do consumo de ar
comprimido industrial e respetivos
desperdícios;
Monitorização e redução da pegada ecológica, nomeadamente na
unidade de tratamento de água residual, através do controlo do processo
bioquímico de tratamento das águas
sujas;
Monitorização, gestão e controlo
de produção;
Fornecimento de indicadores de
eficiência, por dia, por turno e por unidade fabril, de forma a obter o custo
por quilograma de roupa lavada.
Para tal foram instalados 25 gateways
que estão a recolher informação sobre
consumo de eletricidade, gás e água,
a partir de diferentes equipamentos.
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A informação é encriptada e enviada
através da rede Vodafone para um
dashboard, que permite à Elis ter uma
visão em tempo real dos vários indicadores, com o intuito de reduzir custos e
pegada carbónica.

Resultados
A solução instalada permite acautelar
a redução da pegada ecológica da Elis,
assegurando uma atitude ambiental
ativa. Com a identificação dos consumos energéticos e custos associados,
as decisões de gestão tornam-se mais
racionais e a medição da produtividade
torna-se mais rigorosa e exigente. A
implementação de todo o modelo, e
acompanhamento pelo gestor, permite
identificar disfunções industriais, na
ótica preventiva e corretiva. Ou seja, a
intervenção da manutenção permite
antecipar situações de rutura, que implicariam paragens industriais.
Coordenação/Autoria: Rui Luís, Vodafone

A informação
é encriptada
e enviada
através da
rede Vodafone para um
dashboard,
que permite
ter uma visão
em tempo real
dos vários
indicadores,
com o intuito
de reduzir
custos e
a pegada
carbónica

1.8
Realidade
aumentada
realidade virtual

O

Pokemon Go colocou
a realidade aumentada
(RA) no centro das
atenções de todo o mundo,
mas esta tecnologia não se
resume ao sucesso de um
jogo. Pode servir as mais
diversas áreas e aplicações,
e não faltam bons exemplos
disso mesmo. O número
de projetos está a crescer,
existindo hoje no mercado
nacional várias empresas
a trabalhar nas áreas da
realidade aumentada e da
realidade virtual.

A Realidade ganhou uma série de camadas novas:
realidade virtual, realidade aumentada e realidade
mista invadiram as nossas profissões e consequentemente as nossas vidas. Como partilham o termo
“realidade” confundem-se facilmente, o que cria
problemas ao distingui-las quanto às possibilidades
que cada uma abre e às soluções que cada uma
pode trazer.
Para estabelecer rapidamente a diferença, realidade
virtual (VR) substitui a realidade visual por uma realidade digital, enquanto a realidade aumentada (AR)
sobrepõe elementos digitais à realidade física.
VR reporta-se à reprodução completa num local
duma realidade distante ou imaginada – seja através
de smartphones, tablets, de salas especialmente criadas para o efeito, de consolas como a Playstation VR
ou de óculos VR como os Samsung Gear VR.
De forma a permitir uma experiência imersiva, estes
óculos são opacos e por vezes dependem do telemóvel ou computador para visualizarmos as experiências. O resultado permite-nos visitar países, tempos
ou situações profissionais que ainda não tínhamos
conhecido – essa sensação de estarmos no sítio,
de “imersão”, é alargada com a utilização de phones
com sons alusivos à realidade virtual que estamos a
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visitar. Visitar as pirâmides do Egipto,
estar ao lado dum vulcão em erupção,
visitar o interior de um bloco operatório
com um transplante cardíaco a decorrer são experiências que podemos facilmente ter recorrendo à realidade virtual
– e tudo sem sair do nosso sofá, dado
que com óculos fechados à frente, a
mobilidade é muito reduzida.
Já a realidade aumentada permite a
qualquer um de nós visualizar todo o
tipo de ficheiros ou elementos disponíveis na web (imagens, animações,
vídeos, 3D, etc.) sobrepostos à realidade física. Desta forma, temos a oportunidade de acelerar a aprendizagem de
processos (ao sobrepor, em tempo real,
as instruções duma tarefa sobre um
equipamento), simular a presença de
Ambas as tecnologias alteram duas
dimensões da nossa vida:
O significado dos espaços
Se adicionarmos novos elementos
que facilitem o entendimento de contextos, a passagem de informação ou
de conhecimento, estamos a aumentar ou transformar o significado dos
espaços vividos por cada um de nós.
Vários museus recorrem hoje a hologramas para agirem enquanto guias
interativos, substituindo os áudioguias que encontrávamos no inicio do
século. São agora as próprias figuras históricas a explicar-nos como
usavam aquele utensílio ou o pintor
a explicar porque aquele quadro era
tão importante. Em Portugal, museus
como Francisco Tavares Proença Junior em Castelo Branco ou o Museu
das Comunicações em Lisboa são
exemplos disto.
A nossa capacidade de decidir
A realidade virtual e aumentada
aceleram a aprendizagem de novas
competências, a resolução imediata
de tarefas e a compreensão visual de
processos – o que nos deixa bastante
mais seguros na tomada de decisão.
Para além disso, apps como as do
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IKEA permitem-me simular antes de
comprar.
Qual o valor económico da AR/VR ?
De acordo com a IDC, o gasto mundial
em AR/VR em 2018 atingirá 17,8 biliões
de USD, o que compara com 9,1 biliões
de USD em 2017. Adicionalmente, a IDC
estima que esta taxa de crescimento se
irá manter em níveis similares até 2021,
com um CAGR de 98,8%
Também a Deloitte estima que a AR/
VR atingiu o seu ponto de viragem.
Paulatinamente, as empresas estão a
caminhar de proof of concepts e ofertas
de nicho em AR/VR para protótipos
desenhados com vista à massificação
da tecnologia. De facto, a exploração
da AR/VR assume cada vez mais
contornos que deixam estar ligados
a conceitos exploratórios mas está a
seguir um caminho que vai ao encontro
de necessidades reais do mercado nos
mais variados setores.
Quer o conceito de VR (virtual reality) através da criação de ambientes
imersivos e totalmente fora do universo
real, quer o conceito de AR (augmented
reality) através da sobreposição de
conteúdos totalmente digitais sobre a
realidade, vieram criar o mix perfeito
que aos dias de hoje permitem criar
poderosas ferramentas de marketing
(ex: catálogos de produtos) bem como
ser usados em termos de eficiência se
olharmos para a área de medicina e
todas as ferramentas de aprendizagem
que podem se otimizadas.
De acordo com a Deloitte e olhando
para os Google Trends, verificou-se que
apenas nos últimos anos, coincidindo
com eventos como a CES 2016 ou o
lançamento do Pokemenon GO, o interesse pela VR/AR pelo público em geral
aumentou substancialmente, sendo
revelador do início efetivo da materialização destas tecnologias.
Estamos a assistir a uma revolução que
se está a materializar, quer no tipo de

A Deloitte
estima que a
AR/VR atingiu
o seu ponto
de viragem.
As empresas
estão a caminhar de proof
of concepts
e ofertas de
nicho para
protótipos
desenhados
com vista à
massificação
da tecnologia
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conteúdos quer na forma como os consumimos e aqui os ISP (Internet Service
Providers) e as telcos assumem um
papel preponderante nesta revolução,
dada a necessidade de largura de banda e da sua entrega com a qualidade
exigida para que os conteúdos sejam
explorados convenientemente.

A VR observou uma materialização
relevante na
indústria de
gaming tendo
sido esta
a área que
desde início
teve um forte
investimento

Qual o contributo que os ISPs podem
dar na evolução do AR/VR ?
Considerando o 4,5G e o 5G como alavancas fundamentais para a evolução
do AR/VR, importa referir que fatores
como a largura de banda, capacidade
de processamento e latência, são chave
para o sucesso de qualquer integração
tecnológica.
Olhando para o tipo de utilização esperada e assumindo o vídeo um papel de
relevo neste mercado, a capacidade de
processamento será um fator determinante na diferenciação das empresas
que irão estar como suporte a esta
tecnologia e que serão consideradas
enablers de primeira classe.
Analisando numa perspetiva mais económica, existe um potencial enorme em
diversas áreas, sendo que cada uma
tenta otimizar o seu modelo de negócio
adaptado à sua realidade.
A VR observou uma materialização
relevante na indústria de gaming tendo
sido esta a área que desde início teve
um forte investimento, mas porventura
aquela que também tem observado um
retorno mais rápido o mesmo. As experiências de VR sempre foram um canal
de promoção da indústria de gaming
sendo usadas como ferramentas de
marketing por excelência.
Seguindo este caminho, telcos e operadores de Pay TV começaram a dar
os primeiros passos, desenvolvendo
ofertas especificas suportados em conteúdos e experiências imersivas.
Também em sectores como o imobiliário a utilização do VR permite atingir
novos mercados onde a desmateria-

lização permite por exemplo que um
potencial cliente que reside nos EUA
esteva efetuar uma visita a um apartamento situado em Lisboa.
Olhando para áreas como a Educação, e num prisma não tão económico
de curto prazo, a introdução do AR/
VR possibilita a introdução de novas
ferramentas de aprendizagem elevando
o nível de ensino a outros patamares de
eficiência.
O que esperar da AR/VR?
Olhando para os paradigmas que tem
sido alterados e experiências evolutivas
em inúmeros setores, como a Saúde
na utilização de ferramentas de treino
para cirurgias, no Retalho através da
exploração de novas formas de comunicação de produtos através de catálogos virtuais e experiencias imersivas,
passando por Indústrias que usam
esta tecnologia para obter ganhos de
eficiência em processos produtivos, o
caminho é longo mas começa já a ser
percorrido.
Espera-se que a produtividade e eficiência dos processos melhore pela
utilização desta tecnologia, reduzindo
cada vez mais a necessidade de testes
físicos através da criação de ambientes
totalmente artificiais e controlados.
É ainda previsível uma maior otimização das comunicações reduzindo ainda
mais as barreiras de comunicação ainda existentes e aproximando pessoas,
quer em ambientes de educativos ou de
lazer.
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Altice

MEO Go VR
Iniciativa nacional de aplicação de VR

Desafios
Com a nova aplicação MEO Go VR, o
utilizador está no centro da ação e vive
uma experiência única e imersiva, onde
os seus sentidos e emoções serão explorados mais profundamente. Através
dos conteúdos disponíveis no MEO Go
VR, os utilizadores poderão acompanhar
filmagens de séries e novelas, viver
experiências radicais, como saltar de
helicóptero ou fazer snowboard, ou visitar o Cristo Redentor no Rio de Janeiro.
Estes conteúdos resultam de parcerias
efetuadas entre o MEO e a SIC, SyFy,
FTV, História e Clubbing, e poderão ser
visualizados por qualquer utilizador.

Tecnologia
O desenvolvimento desta solução
contou com a participação de várias
equipas internas, incluindo a Altice Labs,
o centro de inovação do grupo Altice,
e de um parceiro português, a agência
Gema Digital (http://gemadigital.com/),
especialista na criação de projetos digitais e tecnológicos, na área da realidade
virtual, experiências 4D, realidade aumentada, videomapping, jogos interativos, holografia, entre outros.
A Samsung foi o parceiro escolhido, tendo sido toda a experiência VR desenvolvida para o equipamento Gear VR.
A app MEO Go VR está disponível gratuitamente na Oculus Store para todos os
utilizadores com: smartphone Samsung
Galaxy S6, S6 edge, Galaxy S6 edge+, S7,
S7 edge e S8 Óculos Samsung Gear VR
(com ou sem controller). O smartphone tem
que estar encaixado nos óculos Samsung
Gear VR para se ter acesso à Oculus Store.

ResultadoS
O lançamento do MEO Go VR é mais
um exemplo da inovação, pioneirismo

e engenharia portuguesa que vai ao
encontro desta tendência recente que
é a realidade virtual. São poucas as
iniciativas em termos de produção e de
visualização de conteúdos neste âmbito
e com esta aplicação os clientes MEO
beneficiam de uma experiência de TV de
última geração.
De forma a partilhar esta inovação com
os portugueses, o MEO disponibilizou
vários pontos de experimentação do
MEO Go VR em lojas, fazendo chegar a
todos esta nova tecnologia.
Coordenação/Autoria: Gil Moreira, Altice

CTT

Emissões Filatélicas
Selos em realidade aumentada

Desafios
A nova geração de colecionadores será,
futuramente, formada pelos millenials de
hoje e, por isso, a experiência filatélica
destes não pode ser inteiramente analógica, como no passado, mas integrar
elementos do novo mundo digital em
que o atual se está a transformar. Uma
das formas de atingir este objetivo é
complementando o suporte tradicional
de comunicação – o papel – com uma
vertente tecnológica atual e assente em
suportes móveis de visualização.
Assim, procuraram-se identificar emissões filatélicas onde o assunto tratado
pudesse potenciar conteúdos audiovisuais e, desta forma, acrescentar valor
e interesse. Nesta dinâmica, há um
cruzamento de linguagens associadas a
conteúdos das entidades com quem nos
articulamos no desenvolvimento dos
temas em selos da forma tradicional,
com uma linguagem multimédia muito
procurada hoje em dia com diversos
pontos de acesso disponíveis por todos
e para todos. Ou seja, procura-se de for-
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Óculos Samsung Gear VR

O MEO Go
VR é mais
um exemplo
da inovação,
pioneirismo
e engenharia
portuguesa
que vai ao
encontro desta tendência
recente que
é a realidade
virtual
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Os CTT
promoveram
o desenvolvimento de uma
solução digital de filatelia
assente em
realidade
aumentada
sob a forma
de uma app
que fez esta
migração do
papel para o
digital media

ma inclusiva dar acesso a outro tipo de
público, informação que indiretamente
acaba por remeter sempre aos selos e à
Filatelia.

Tecnologia
Os CTT, com parceiros tecnológicos,
promoveram o desenvolvimento de uma
solução digital assente em realidade
aumentada (RA) sob a forma de uma
app que fez esta migração do papel para
o digital media.
Selecionadas as emissões, identifica-se
o selo que será o catalisador da experiência, sobre o qual é desenvolvida a
“maravilhosa alquimia”, isto é, proporcionando uma experiência de RA, em que
se sobrepõem elementos virtuais aos
elementos reais, isto é, ao selo físico em
si mesmo.
Numa primeira fase, este trabalho
implica o mapping do selo, de forma a
conferir uma identidade visual única,
com uma nuvem de pontos codificados
a este selo, que depois são interpretados pelo sistema montado via app em
dispositivos móveis. Esta leitura ótica,
permite depois dentro do ambiente da
app despoletar os conteúdos multimédia associados e disponibilizados
pelas entidades. Esta travessia tem sido
sempre feita via link do sítio onde esta
informação está originalmente, muitas
vezes nos canais de social media das
entidades associadas.
Na área de filatelia dos CTT esta
informação está sempre associada ao
suporte de comunicação da emissão, a
pagela, onde é habitualmente dedicada
uma página de instrução sobre a forma
de aceder a estes conteúdos, para que a
experiência de RA se confirme.

Resultados
Os CTT já emitiram diversas emissões
com RA, a saber: 2012 (Portugal-Brasil,
Navios Sagres e Creoula), 2013 (Missões Católicas em África, Fado), 2014
(Eusébio Sempre, Universidade de Coim-

bra Alta e Sofia Património da Unesco,
Tapeçarias de Portalegre), 2015 (Caminhos de Santiago) e 2016 (Cante Alentejano) que, no seu total, representam
mais de 1,4 milhões de selos emitidos.
Por outro lado, a procura destes excede
entre 20% e 25% a dos selos normais de
temas e design comparáveis.
Coordenação/Autoria: Raúl Moreira, CTT

Microsoft

EDP Site Maintenance
Acompanhamento remoto de tarefas realizadas por
técnicos no local via Microsoft Hololens

Desafios
Qualquer avaria num equipamento industrial pode provocar atrasos, perda de
produtividade ou até mesmo a interrupção na linha de produção. A existência e
disponibilidade de técnicos com as competências necessárias à resolução dos
problemas é essencial para restabelecer
os níveis de produção de forma célere
e eficaz. Mas por vezes, não existe disponibilidade dessas competências em
locais remotos ou em contextos multi-sitios, onde existe apenas uma equipa de
técnicos especialistas para vários sítios
de produção. Da mesma forma, formar
os técnicos de manutenção industrial
nas versões atuais do equipamento é
um trabalho contínuo. Geralmente, não
existe muito tempo disponível para a
formação de técnicos locais em contexto de trabalho.

Tecnologia
Esta solução de realidade aumentada/
mista permite a um técnico especialista ligar-se diretamente aos Microsoft
Hololens utilizados por um técnico local.
Desta forma, o técnico especialista
pode acompanhar remotamente todas
as tarefas realizadas, guiando o técnico
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local em tempo real através de recomendações vocais ou mesmo de anotações
visuais, sobrepostas ao campo de visão
do técnico local através dos Microsoft
Hololens. Todas as sessões de suporte
remoto podem ser gravadas e consultadas a posteriori.
Para além deste enquadramento de
suporte remoto, a app EDP Manutenção permite o planeamento prévio da
intervenção e inclusivamente alguma
formação tutorial sobre o equipamento a
intervir, através da consulta a hologramas
com manuais técnicos, vídeos, dados de
consumo obtidos do PowerBI, normas de
qualidade e inclusivamente representações 3D dos equipamentos a intervir.

ResultadoS
A EDP Manutenção consegue hoje
reduzir o tempo e custos de suporte aos
seus equipamentos em equipamentos

geradores de eletricidade, escolhidos em
10 barragens geridas diretamente pela
EDP Produção. Ao mesmo tempo, capacita os seus trabalhadores locais com
maior conhecimento e formação on-job.
Coordenação/Autoria: Manuel Dias, Microsoft

Microsoft

NOS TV
Visualização de conteúdos de uma forma
totalmente dinâmica e inovadora

Desafios
A NOS mantém uma aposta de desenvolvimento de serviços inovadores e na
entrega de experiências cada vez mais
imersivas aos seus clientes. Alinhada
com essa premissa, a NOS pretende in-

Além de
sessões de
suporte técnico remoto,
a app EDP
Manutenção
permite o
planeamento
prévio da
intervenção
e inclusivamente alguma
formação
tutorial
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vestir em novas formas de visualização
e experiência de conteúdos televisivos
através de novos dispositivos móveis
desenvolvidos para o efeito.

Tecnologia

A aplicação
NOS TV para
o Hololens
permite
visualizar
conteúdos de
uma forma
totalmente
dinâmica e
inovadora,
permitindo
uma maior
interatividade
e uma melhor
experiência
televisiva

A aplicação NOS TV para o Hololens
(óculos de realidade aumentada da
Microsoft) faz uso da linha de visão do
utilizador para colocar janelas do serviço
onde quiserem e assim criar e usufruir
de uma experiência de interação com
a televisão ainda mais personalizada e
imersiva. Com a NOS TV para o Hololens, o utilizador consegue projetar os
conteúdos que está a ver na TV online
sobre o ambiente físico onde estiver a
fazer esta experiência.
Com o NOS Holo Sport será possível
o visionamento de um jogo de futebol
através de várias perspetivas e câmaras num estádio de futebol virtual. Esta
solução em desenvolvimento combina
a realidade com conteúdos virtuais
interativos juntando à experiência de
visionamento do jogo, elementos como
a meteorologia e infográficos em tempo
real.

Resultados
O utilizador/consumidor de serviços
NOS terá a possibilidade, através dos
Hololens, de visualizar conteúdos de
media de uma forma totalmente dinâmica e inovadora, permitindo uma maior
interatividade e uma melhor experiência
de visualização dos conteúdos televisivos, infográficos e outras informações
decorrentes do conteúdo multimédia
disponível.
Coordenação/Autoria: Manuel Dias, Microsoft

RTP

Got Talent Portugal
Emissão 360º
Interatividade com os espectadores

Desafios
A premissa era simples, escolher o
melhor conteúdo televisivo para fazer a
primeira transmissão 360° em direto.
O Got Talent é o programa de talentos mais vendido em todo o mundo.
Com versões em vários países, cada
adaptação conta com forte presença
digital. Em Portugal, chegou à RTP1 em
2015 com um website e redes sociais
próprias. Nas plataformas digitais do
programa, era possível encontrar todos
os conteúdos relacionados e alguns
exclusivos, sempre com o objetivo de
criar interatividade com os espectadores.
Do universo de sites de programas da
RTP, o website do Got Talent Portugal
era o mais visitado, com mais de meio
milhão de visitas, e na RTP Play liderava
na oferta de entretenimento. Contava,
pela primeira vez, com uma aplicação
second screen, com uma média superior a 8000 utilizadores ativos, pelo que
tornava-se a melhor escolha da RTP
para experimentar uma emissão 360°,
com um desafio acrescido: fazê-lo em
direto durante a grande final do programa.

TECNOLOGIA
Dada a complexidade técnica, aliada à
própria produção do programa, optouse por colocar a câmara no centro
do estúdio, à frente das bancadas do
público e atrás dos jurados. Esta posição permitia que o utilizador pudesse
navegar com o rato através do estúdio,
com uma perspetiva 360°. Uma vez
que o tempo de desenvolvimento foi
curto, e o investimento reduzido, só foi
possível disponibilizar o player 360°
numa página do site, excluindo assim
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a possibilidade de criar uma aplicação
para visionamento através dos óculos
VR. A empresa portuguesa 360Play.pt
desenvolveu o player 360º e assegurou
o apoio técnico durante a transmissão
em direto. Um dos maiores desafios
foi a questão da sincronização com o
áudio do programa ao vivo, solucionada entre os técnicos da produção e da
360Play.pt

RESULTADOs
Ao longo das semanas que antecederam a final não houve qualquer promoção à emissão 360, exceto durante o
próprio programa em direto. Ainda as-

sim, contou com 5899 visitantes, 6165
visitas, 11359 pageviews. Este conteúdo – que proporcionava uma experiência diferente, como dar a sensação de
estar no público – foi responsável por
31% do tráfego registado pelo site do
programa.
Coordenação/Autoria: Élia Rodrigues, RTP
Fonte de dados: Gabinete de Audiências e Estudos de
Mercado, segundo dados GFK, Netscope e Google Analytics.

Esta solução
combina a
realidade com
conteúdos
virtuais
interativos
disponibilizados em tempo
real

2
outsourcing
e nearshoring

O

outsourcing está a
crescer e o nearshoring
é uma realidade cada
vez mais presente na vida
das empresas nacionais e do
próprio país. Portugal beneficia
da qualidade reconhecida a
nível de recursos humanos,
localização estratégica e
rede de telecomunicações,
afirmando-se como um player
internacional neste setor,
nomeadamente na área das TIs,
preparando já a automatização
de processos, com a introdução
de robôs e de inteligência
artificial.

Altran

Connected car mobile apps
Driving Digital in Automotive

O número de aplicações móveis e conectadas tem
vindo a ter um crescimento exponencial, pelo que a
indústria automóvel não é excepção e tem vindo a
desenvolver novas apps que permitem estender funções do carro para o telemóvel e vice-versa. O nível
de funcionalidades disponíveis, muitas delas atrativas
para o utilizador (ex: trancar portas, ligar ar condicionado, estacionar,…), requerem
o cumprimento de parâmetros de
segurança adicionais e performance. Recentemente a Altran celebrou
um contrato com um dos principais
OEM’s (Original Equipment Manufac- Exemplo de
aplicação móvel
turer) mundiais, para o outsourcing
conectada com o
e desenvolvimento de todas as apli- carro
cações conectadas com os veículos
deste fabricante, num total de mais de 20 aplicações.
Este desenvolvimento está a ser feito em modelo
nearshore, e com equipas mistas entre Portugal e a
Alemanha.
Coordenação/Autoria: Bruno Santos, Altran Portugal
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Altran

Infotainment SW
development
Driving Digital in Automotive

Os sistemas de infotainment (informação e entretenimento no carro) têm
vindo a evoluir a um ritmo bastante
elevado, disponibilizando novas funcionalidades e providenciando um nível de
experiência para o utilizador ao nível das
mais recentes tecnologias digitais. Estes
sistemas são hoje uma peça fundamental dos novos veículos, e também
um elemento de diferenciação para as
marcas, pelo que o setor tem vindo a
apostar fortemente no desenvolvimento
dos mesmos. A integração com outras
tecnologias
e a conectividade com
o mundo
exterior, permitindo desta
forma estender para o
carro serviços
digitais integrados com
o dia-a-dia
Altran Automotive do utilizador
Prototype developed by
Altran Portugal GDC
são hoje uma
prioridade.
A Altran, através do Global Delivery Center em Portugal, tem uma equipa de mais
de 40 engenheiros a trabalhar no desenvolvimento de sistemas de infotainment e
HMI para um dos principais fornecedores
destes sistemas (Tier 1), desenvolvendo
funcionalidades de multi-screen display,
mapping, telematics, SXM, parking and
driver assistant, entre outras.
Adicionalmente, o centro de desenvolvimento da Altran em Portugal, tem vindo
a desenvolver projectos de R&D nesta
área, respondendo a evolução tecnológica prevista nestes sistemas, como
é o caso do sistema operativo Android
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Automotive recentemente anunciado
pela Microsoft, e que estará disponível
no mercado dentro de alguns meses.
Coordenação/Autoria: Bruno Santos, Altran Portugal

Altran

Digital cluster
development
Driving Digital in Automotive

Os painéis de instrumentação têm
também vindo a sofrer uma enorme evolução nos últimos anos, passando de totalmente analógicos, híbridos, para totalmente digitais. Esta evolução representa
um acréscimo significativo no número
de linhas de código (software embebido)
disponível nestes clusters, aumentando
não só o número de funcionalidades disponíveis no ecrã, mas também o nível de
complexidade e capacidade de processamento de informação em tempo real,
sem pôr em causa os elevados requisitos de segurança automóvel exigidos
no setor. Também aqui a procura de
engenheiros especializados e altamente
qualificados tem aumentado, e Portugal tem demonstrado capacidade para
abraçar estes desafios. Recentemente,
a Altran celebrou um contrato de longa
duração para desenvolvimento da nova
geração de clusters digitais com um dos
principais Tier 1, reforçando desta forma
as valências e capacidade do centro de
delivery em Portugal.
Coordenação/Autoria: Bruno Santos, Altran Portugal

A procura de
engenheiros
especializados e altamente qualificados tem
aumentado, e
Portugal tem
demonstrado
capacidade
para abraçar
estes desafios
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Altran

Connectivity master
development

Algumas das
funcionalidades que
começamos
a ver nos
veículos da
nova geração,
e que assumimos como
naturais, têm
na verdade
um elevado
nível de complexidade

Altran

CoherenSE® Digital
Platform

Driving Digital in Automotive

Driving Digital in Automotive

Algumas das funcionalidades que
começamos a ver nos veículos da
nova geração, e que assumimos como
naturais, têm na verdade um elevado
nível de complexidade. Estamos a falar
de vários tipos de protocolos e canais de
comunicação (bluetooth, wi-fi, LTE, wi-fi
hotspot,..) permitindo não só chamadas
telefónicas mas também aceder a serviços na internet de forma rápida e segura.
Esta evolução obriga a redefinição dos
módulos de conectividade, de forma a
que estes suportem vários dispositivos
conectados, largura de banda e segurança da informação (cybersecurity). Um
dos principais OEMs está a trabalhar
com a Altran Portugal no desenvolvimento do módulo de conectividade do

CoherenSE® é um investimento conjunto da Altran e da Jaguar & Land Rover,
no desenvolvimento da nova geração de
self-driving car
(SDC). Esta
nova plataforma representa
uma alteração
de arquitetura
que visa facilitar o desenvolvimento de
serviços consumidos e disponibilizados
pela nova geração de connected cars. A
plataforma está baseada em standards
abertos e protocolos de comunicação
comuns, assegurando em paralelo o
cumprimento dos requisitos de segurança impostos pela indústria. A partir
de Portugal, a Altran tem uma equipa de
mais de 20 pessoas responsável pela
verificação e validação da plataforma, e
pelo desenvolvimento dos processos de
automação.
Coordenação/Autoria: Bruno Santos, Altran
Portugal

cluster de infotainment (informação e
entretenimento no carro).
O trabalho remoto (em modelo nearshore) foi inicialmente um dos principais desafios, dado o elevado nível de
confidencialidade do desenvolvimento
do produto, que foi apenas ultrapassado
com a capacidade e demonstração de
confiança dos engenheiros de software
da Altran.
Coordenação/Autoria: Bruno Santos, Altran
Portugal

Axians

Eumetsat
High Value Added Nearshore

Desafios
A EUMETSAT é uma organização intergovernamental que fornece dados de
satélite sobre o estado do tempo e clima
aos Serviços de Meteorologia Nacionais
dos estados membros da União Europeia, como é o caso do IPMA – Instituto
Português do Mar e da Atmosfera.
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O data center da EUMETSAT está localizado em Darmstadt, Alemanha, e disponibiliza aos utilizadores dos estados
membros que fazem parte da EUMETSAT um arquivo de informação relevante
sobre o tempo e o clima.
O desafio foi fornecer serviços para a
gestão remota da infraestrutura de serviços de ICT da EUMETSAT, introduzindo
processos de automação e uma alta
capacidade de resposta.

Tecnologia
O serviço prestado pela Axians Portugal
baseia-se num modelo de serviço HVAN
– High Value Added Nearshore, onde as
competências das equipas são complementadas por processos automatizados específicos para resolução de
incidentes, que garantem uma resposta
mais rápida a interrupções de serviço,
reduzindo as atividades manuais mais
propensas à ocorrência de erros.

Com este modelo implementado pela
Axians Portugal, a partir do centro de
operações de Lisboa, os seus consultores estão focados em identificar
atividades de valor acrescentado, como
processos passíveis de serem automatizados que vão garantir um maior nível
de eficiência e rigor, demonstrando o
expertise das equipas nacionais na gestão remota da plataforma de serviços
externos de ICT da EUMETSAT.
O modelo de serviço HVAN, baseado em
automação por software, permite disponibilizar um serviço mais eficiente, de
maior valor para o cliente e muito diferenciado em relação à oferta tradicional
do mercado de nearshore.

Resultados
Em colaboração com a Axians, a
EUMETSAT assegura ainda mais a
excelência do serviço de ICT aos seus
utilizadores, com tempos de resposta

O modelo de
serviço HVAN
da Axians
Portugal,
baseado em
automação
por software,
oferece um
serviço mais
eficiente, de
maior valor
para o cliente
e muito diferenciado
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e resolução alinhados com as necessidades de um negócio exigente, contribuindo para a melhoria contínua da sua
produtividade.
Coordenação/Autoria: Nuno Pereira, Axians

CGI

Agile e setor público
nórdico
Em estreita parceria com a sua congénere nórdica
a CGI desenvolveu mais de 15 projetos centrais e
governamentais nórdicos de estrita segurança e
confidencialidade

Fiori, Java, Angular, Mobile, .Net e Scala).
Adicionalmente, para os projetos classificados como “security sensitive” foram
criadas e certificadas salas seguras dedicadas. Neste momento a parceria estende-se a mais de 15 projetos centrais
e governamentais nórdicos diferentes,
de estrita segurança e confidencialidade.
Um exemplo a seguir para o setor público do nosso país, na abertura à externalização de serviços e na aproximação
metodológica.
Coordenação/Autoria: Carlos Lourenço e Gonçalo
Lança, CGI

Desafios

Atualmente
são cerca de
100 profissionais da CGI
Portugal que
trabalham em
estreita colaboração com
os seus colegas nórdicos
em diversas
tecnologias

Desde 2014 que a CGI Portugal, juntamente com a sua congénere nórdica,
iniciou uma cooperação que mudou
definitivamente a abordagem ao setor
público naqueles países. O desafio:
alterar e melhorar a abordagem do setor
público nórdico ao seu mercado local,
implementando novas metodologias
capazes de dar respostas aos diversos
organismos públicos.

ResultadoS
Trabalhando com uma equipa especializada num conjunto alargado de tecnologias e utilizando metodologias e ferramentas agile, a CGI conseguiu combinar
o trabalho das equipas locais com as
equipas de nearshore, proporcionando
uma abordagem compatível com os
objetivos, prazos de entrega, competitividade de custos e exigência de qualidade
do setor público nórdico.
Como consequência desta iniciativa e
alavancado nos resultados positivos da
cooperação, o âmbito dos serviços, bem
como o número de membros da equipa,
tem vindo a crescer. Atualmente são
cerca de 100 profissionais em Portugal
que trabalham em estreita colaboração
com os seus colegas nórdicos em diversas tecnologias (SAP ERP, S4/HANA,

CGI

Mission Critical Indústria aeroespacial
O nearshore como fator de modernização e avanço
tecnológico

Desafios
Num cliente da indústria aeroespacial,
o desafio era o de aumentar a competitividade da proposta de suporte a
um conjunto de aplicações de missão
crítica, associadas à atividade da sua
linha de produção e, em simultâneo,
garantir a qualidade de serviço em níveis
de excelência.

RESULTADOS
Trabalhando em conjunto com as
unidades da CGI de França, Alemanha e
Inglaterra, o centro de entrega de Portugal participou na transformação global
do serviço, transferindo a atividade local
para nearshore. Esta transformação de
um serviço que suporta aplicações core,
decorreu de forma segura e controlada,
mantendo o foco no cliente e garantindo
a qualidade do serviço.
Este projeto iniciado em 2015 conta
nesta altura com mais de três anos
consecutivos de KPI/SLA’s atingidos e
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superados, com um aumento da qualidade percecionada pelo cliente e com
duas renovações de contrato sucessivas. Neste serviço são tratados mais de
100.000 incidentes anualmente, referentes a 250 aplicações baseadas em
SAP Supply Chain Management, servindo
40.000 utilizadores em quatro idiomas,
inglês, francês, alemão e espanhol, num
horário de serviço contínuo.
Dada a sua expertise funcional e técnica
em SAP, a CGI Portugal foi o centro de
serviços de nearshore escolhido para
suportar incidentes de todas as aplicações de supply chain do cliente, colocando-se assim no topo da cadeia de valor
percecionada pelo cliente.
Neste momento a equipa de serviço
CGI em Portugal dispõe de mais de 60
profissionais dedicados a este cliente,
ou seja, 60 postos de trabalho ligados a
uma indústria/cliente sem presença em
Portugal, garantindo com esta atividade
de nearshore a geração de postos de
trabalho indiretos e a criação de competências tecnológicas pouco comuns no
nosso mercado mas que são úteis para
conquistar, futuramente, mais clientes
(nacionais e estrangeiros) neste tipo de
serviços.
Coordenação/Autoria: Carlos Lourenço e Gonçalo
Lança, CGI

DXC Technology

International Insurance
Group – IT outsourcing
Utilizar o IT Outsourcing, assente num parceiro
preferencial, como alavanca na adoção do processo
interno de transformação digital, “Digital-First"

No caso em questão, um grande grupo
segurador internacional, o International
Insurance Group (IIG), decidiu prolongar
uma relação, que já existe desde 2004,
com a DXC Technology (ex CSC e ex

HPE ES) tendo assinado em 2017 um
contrato global de serviços com duração
até Dezembro de 2022, com o objetivo
de suportar as mais diversificadas iniciativas de transformação digital do IIG.
O IIG é um grupo segurador líder em várias linhas de serviço que serve os seus
clientes, quer global, quer localmente
em mais de 200 diferentes mercados de
diversas geografias, Portugal incluído.
Sendo um grupo com mais de 50.000
empregados, disponibiliza um vasto
conjunto de contratos de seguros nos
ramos vida e não vida. Os clientes do
IIG distribuem-se pelos segmentos de
particulares, pequenas, médias e grandes
empresas bem como grandes multinacionais.
No âmbito deste contrato global de
serviços, a DXC Technology (DXC)
entrega em larga escala diferentes tipos
de soluções e serviços do seu portfolio,
tais como: application services (ASP),
desktop services (eWP), infrastructure
services (ISP), enterprise content management as-a-service (EMaaS), cloud,
mobility, MyComms, e DXC insurance
software.
Como parceiro na adoção do processo
interno de transformação digital, a DXC
irá disponibilizar ao IIG, ao longo do contrato, o seguinte conjunto de valências:
ISP
Mainframe
Utility and Infrastructure
Application Platform
Application Server Services
Operational Integration
Cross Functional
ASP III
Application Maintenance and Support
Application Enhancement
Application Project Services
Services for Assistance
ECMaaS
ECM as a Service
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O International Insurance
Group decidiu
prolongar uma
relação, que
já existe desde 2004, com
a DXC Technology com
o objetivo de
suportar todo
o processo
interno de
transformação digital

A título de
exemplo, um
dos projetos
exigia uma
solução de
gestão e arquivo documental
de diferentes
tipos de
conteúdos
(documentos,
imagens,
emails, etc.)
em vários
países na
Europa

eWP III
Desktop Services
Supplementary Services
Software Packaging and Distribution
Cross Functional
Service Desk
Cloud
Managed Services (including access
management)
Applications
Database Services
A título de exemplo, descreve-se, seguidamente, apenas um dos vários projetos
envolvidos neste contrato global de
serviços:
A iniciativa ECMaaS - Enterprise content management as-a-service do IIG é
estratégica, exigindo diferentes conhecimentos e valências por parte da DXC
no sentido de ser capaz de providenciar
uma solução de primeira classe, distribuída e escalável de gestão e arquivo

documental de diferentes tipos de conteúdos (documentos, imagens, emails,
etc.) em vários países na Europa.

DESAFIOS
O IIG necessitava de migrar 14
aplicações de diferentes operações na
Europa de diferentes e heterogéneos
sistemas legacy para uma versão estandardizada de uma solução de gestão documental, mantida centralmente
num modelo de gestão “as-a-service”.
O business case para esta iniciativa
foi construído tendo por objetivo uma
considerável poupança em duas áreas
fundamentais:
 A desativação com a respetiva
poupança da atual infraestrutura
dedicada e já obsoleta nos diferentes países após a migração;
 A decorrente consolidação de licenciamento da solução de gestão
documental centralizada e gerida
num modelo “as-a-service”.

tecnologia
Desativação da antiga e fragmentada infraestrutura dos diferentes
ambientes para poder realizar poupanças imediatas;
Serviço end-to-end gerido centralmente, que permite ao IIG um único
ponto de entrada e de gestão bem
como um modelo de pricing transparente para aplicações standard
assente num modelo de serviço totalmente escalável e com custos futuros
antecipáveis.

Resultados
Criação de uma arquitetura escalável e distribuída assente em componentes standards para poder providenciar o novo ECMaaS;
Migração bem-sucedida para todas
as aplicações in-scope para a nova
realidade ECMaaS dentro do prazo e
respeitando o orçamento previsto;
Atingimento dos benefícios previs-

tos no business case;
Continuação da execução dos
diferentes subprogramas do contrato
global de serviços.
Coordenação/Autoria: Eduardo Nunes, DXC
Technology

Randstad

Mobilidade, dados
e performance
Solução real time para contact centres

As operações de contact center são
cada vez mais exigentes, não apenas na
formação técnica dos assistentes mas
também na gestão da própria chamada.
Tom de voz, excelência no atendimento, qualidade da informação, tempo de
duração são apenas alguns dos parâmetros avaliados por um coordenador, aos

As operações
de contact
center são
cada vez mais
exigentes,
não apenas
na formação
técnica dos
assistentes
mas também
na gestão
da própria
chamada
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quais alia toda a gestão da sua equipa:
ausências, horas suplementares e todos
os temas administrativos inerentes.

desafios

Conseguir
monitorizar
todos os
dados
relevantes em
tempo real,
acompanhar
a equipa,
responder
às questões
no próprio
ambiente do
contact center
é um desafio

Conseguir monitorizar todos os dados
relevantes em tempo real, acompanhar
a equipa, responder às questões no
próprio ambiente do contact center é um
desafio não apenas no dia-a-dia, mas até
em termos de registo desses comportamentos para ser possível implementar
processos de melhoria contínua.

tecnologia
A Randstad com a sua equipa de IT
interna desenvolveu o Mobility, uma
solução real time criada para os contact
centres que permite reunir a informação
do suporte dado pelo supervisor aos
seus assistentes, as temáticas, a gestão
de presenças e até a performance. Um
projeto que utilizou tecnologia para alterar o processo, trazendo os tablets para
a mão dos coordenadores e permitelhes ter acesso a dashboards em tempo
real com informação que os próprios
tinham identificado como crítica para o
negócio. Não apenas no dia-a-dia, mas
também na estratégia de formação e
melhoria contínua. Ao mesmo tempo
os assistentes conseguem ver as suas
questões respondidas de forma mais
eficaz, aumentando a satisfação dentro
da própria equipa.
Esta solução foi premiada com um
Innovation Award da Outsystems na
categoria de complex mission critical
applications.

RESULTADOS
O impacto do mobility refletiu-se não
apenas nos dados capturados, como
nos processos de melhoria contínua que
já foram implementados. Simultaneamente, melhorou a própria qualidade de
vida dos colaboradores da Randstad,
que se sentem mais apoiados, reforçando a ligação às suas pessoas.

Entretanto existem várias tecnologias e
soluções a ser testadas nas operações
de outsourcing e nearshore da Randstad.
É o caso da solução performetric que
permite medir a performance dos assistentes identificando também níveis de
stress. O objetivo é aliar a produtividade
à qualidade do trabalho, garantindo pessoas mais felizes e consequentemente
uma melhor performance.
No negócio nearshore onde o volume de
recrutamento é muito elevado, a Randstad esta a testar uma solução de gamification que permite fazer o screening de
candidatos de forma mais rápida. Em
menos de três anos foram realizadas
mais de 25.000 entrevistas, acelerando a
validação e ainda garantindo qualidade/
uniformização dessa mesma avaliação.
Coordenação/Autoria: Inês Veloso, Randstad

SIBS

Gestão integrada
e automatizada de
penhoras
Automatização do processamento de penhoras
bancárias, penhoras de crédito e de outros
procedimentos cautelares (e.g. apreensões,
suspensões, arrestos, arrolamentos e insolvências)

Desafios
O desafio permanente de uma área de
operações com carácter de obrigação
legal, que representa um esforço sem
qualquer receita direta, é o de endereçar
uma agenda de otimização contínua,
nomeadamente ao nível da redução de
custos e melhoria do nível de serviço. É
o exemplo da gestão de penhoras (bancárias e crédito) e outros procedimentos
cautelares.
Esta área envolve vários processos e
atividades, que vão desde receber a
informação de pedidos em diversos
formatos (consoante a entidade originador do processo) e ratificar se a pessoa
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ou entidade envolvida é cliente ou não,
até à própria execução, com a geração
de resposta e notificações em diversos
formatos e para vários destinatários. Durante o processo é obtida ainda a visão
consolidada do património e a aplicação
de inúmeras regras e restrições para a
determinação da execução.
O serviço é caracterizado pelo custo
elevado com atividades puramente manuais, mas também com outros elementos como:
Elevado volume de pedidos, com
origem em entidades de execução
(EE) diferenciadas (eg. IGFSS, Agentes de Execução via Câmara de Solicitadores, Tribunais, Autoridade Tributária, entre outras), e a obrigatoriedade
legal do seu tratamento, sem qualquer
retorno financeiro;
Complexidade das regras de
negócio, conjugada com a elevada
necessidade de intervenção manual (recolha de dados, aplicação
de regras de negócio, execução de
ações em contas de clientes - criação
/ eliminação de cativos, entrega dos
montantes, geração de respostas aos
vários intervenientes) e consequente,
morosidade associada ao tratamento
deste tipo de pedidos, levou à necessidade de reforço das equipas, com
perfis específicos, pelas Instituições
Financeiras (IF);
Diversidade dos canais de comunicação e de informação recebida,
pouco estruturada e nos mais variados formatos;
Reduzida desmaterialização, obrigando a uma elevada necessidade de
circulação física de documentos na
comunicação entre EE e IF, bem como
entre os elementos das equipas das IF
no tratamento dos pedidos;
Alterações legais, regulamentares e técnicas (e.g. protocolos de
comunicação para envio de pedidos
e respostas com os resultados do tratamento), acarretam elevados custos

SITUAÇÃO DE PARTIDA:
várias entidades originadoras a remeter
para cada entidade bancária
ENTIDADES DE EXECUÇÃO

ENTIDADES BANCÁRIAS

10%
!
TRIBUNAIS

BANCO 1

17%
!
CÂMARA DE
SOLICITADORES

BANCO 2

42%
!
AUTORIDADE
TRIBUTÁRIA

29%

BANCO 3

!
SEGURANÇA
SOCIAL

BANCO 4

2%
!
AUTARQUIAS

BANCO 5
Fonte: SIBS Processos

em formação das equipas e, quando
aplicável, na adequação das soluções
aplicacionais de suporte à operação.
A SIBS tem uma unidade dedicada, há 16
anos, a prestar serviços de business process outsourcing, de front office e back-office, de elevado volume e criticidade.
A equipa especializada em outsourcing
de operação e transformação de processos identificou este caso como candidato natural para evoluir digitalmente,
com elevado potencial para a obtenção
de ganhos por via da automatização de
regras e integração com as entidades
envolvidas, combinado com a externalização do serviço.

tecnologia
Principais características da implementação da "Câmara de Penhoras":
Prestação de serviço multicliente,
com elevado nível de integração entre

A SIBS tem
uma unidade
dedicada, há
16 anos, a
prestar serviços de business process
outsourcing,
de front office
e back-office,
de elevado
volume e
criticidade
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ESQUEMA EXECUTIVO DOS PRINCIPAIS FLUXOS E ATIVIDADES DA SOLUÇÃO INTEGRADA E AUTOMATIZADA
ENTIDADES DE EXECUÇÃO

CÂMARA DE PENHORAS

ENTIDADES BANCÁRIAS

2

1

Classiﬁcação e Recolha de Dados

Envio de notiﬁcação

(caso aplicável)

3
Papel

Ficheiro

lmportação de registos

Portal/
Imagem

4

5
Obtenção de Dados de Executado

Exemplo de processamento
de notiﬁcação que percorre todas
as etapas de processamento
Existem, no entanto, notiﬁcações
que decorrente das validações
efetuadas apenas percorrem
determinadas etapas

6

13

8

7
Obtenção de Posição
de Executado

10
Ficheiro

Validação de Processo

(sem duplicado; não insolvente/PER;
sem data óbito)

9

Carta

Envio de Dados
de Executado

Aplicação das regras
de negócio e determinação de ação
a executar
Envio de ação a executar

11

(cativo, transferência, levantamento,
marcação de conta)

Portal

Envio da posição
bancária do Executado

Execução de ação e envio
do resultado da operação

12
Receção da resposta a
notiﬁcação

Geração da notiﬁcação de resposta

Fonte: SIBS Processos

A "Câmara
de Penhoras"
conferiu, aos
aderentes,
uma redução
substancial
de custos,
dos erros
e do risco
operacional,
entre outras
vantagens

os vários intervenientes, EE e IF (gestão multicanal);
Garantia de cumprimento dos requisitos legais definidos na legislação
específica e flexibilidade para adequação às suas alterações;
Centralização e uniformização
dos fluxos de negócio e informação
associada;
Otimização e agilização dos
processos de negócio, através da
automatização, sempre que possível,
de processos de recolha, decisão e
análise;
Eliminação do papel através da
digitalização, no inicio do fluxo de processamento, e circulação eletrónica
de processos/documentos, adotando

uma abordagem paperless;
Disponibilização de mecanismos
para uma monitorização mais eficaz
e eficiente dos processos (registo
de evidências de todas as operações
efetuadas; consulta e validação em
tempo real do estado de cada operação, cumprimento de níveis de serviço,
desempenho global e por colaborador/
órgão);
Redução do risco operacional em
conformidade com a regulamentação
nacional existente para o setor.

Resultados
A implementação da "Câmara de Penhoras" conferiu, aos seus aderentes, uma
otimização da prestação deste serviço,
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eliminação definitiva do papel no tratamento dos pedidos e ainda a oportunidade para focar o tempo e recursos nas
suas atividades core. Esta otimização foi
concretizada através de:
Redução substancial de custos:
Transformação de custos fixos em variáveis através da redução de pessoas
envolvidas nas operações manuais,
por via da automatização, robotização
e externalização do serviço;
Redução de iterações com entidades externas: Centralização das iterações com as EE numa única entidade,
conferindo maior rapidez e simplicidade ao processo e, em simultâneo, na
uniformização dos formatos de comunicação com as referidas entidades;
Gestão mais eficiente das restantes atividades manuais: gestão automática de prioridades e distribuição
dos processos por operadores, com
gestão integrada de SLAs e produtividade;
Redução de erros e risco operacional: A automatização do processo e
consequente redução da intervenção
manual, permitiu aumentar a qualidade da informação tratada e reduzir
os erros no processo de cálculo do
montante penhorável e de montantes
cativos. Permitiu, adicionalmente, criar
mecanismos de penhoras automáticas de novas entradas, bem como de
tratamento automático de penhoras
sucessivas e sobreposição de penhoras cíveis por fiscais.
Este projeto permitiu à SIBS criar mais
uma referência no mercado, consolidando a sua posição e criando condições
para alcançar os seus objetivos em termos de experiência digital e lançamento
de novas iniciativas transformacionais.
Alguns factos e métricas:
Cinco bancos atualmente em
produção, nomeadamente Caixa Geral
de Depósitos, Millennium BCP, Acti-
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REDUÇÃO DE CUSTOS

-35%

Custo Inicial

Custo com
optimização

Fonte: SIBS Processos

voBank, Crédito Agrícola e Santander
Portugal;
Redução do custo unitário entre
25% a 35%
Importação inicial de mais de 1.3
milhões de pedidos dos sistemas
atuais das IF para suportar o tratamento de pedidos subsequentes;
A informação passou a estar disponível de forma centralizada, imediata
e 24x7 para todas as áreas das IF
(inclusive balcões);
Tratamento de todos os pedidos
recebidos no próprio dia, independentemente da entidade e volume de
pedidos, com tempo médio de tratamento em minutos (para pedidos sem
necessidade de intervenção manual)
versus um tempo médio de dias, ou
mesmo meses em função do volume
de pedidos enviados pelas EE;
Importação e tratamento de mais
de 2.1 milhões de pedidos na Câmara de Penhoras desde a entrada em
produção;
Tratamento diário e online de todas
as novas entradas a crédito (milhares
por dia por IF).
Coordenação/Autoria: Marco Soares, SIBS

A automatização dos
processos e
consequente
redução da
intervenção
manual, permite aumentar
a qualidade
da informação
tratada e
reduzir os
erros nos
processos de
cálculo

3
cidades e
territórios
digitais

D

a mobilidade ao turismo,
passando pela educação
ou a sustentabilidade,
as cidades apostam em serem
cada vez mais smart, garantindo
modernidade, competitividade,
gestão eficiente dos recursos
e qualidade de vida, atraindo
assim pessoas, talento e
investimentos. Para isso, é
imperativo ter capacidade
de liderança, visão, saber
trabalhar em rede e definir uma
estratégia, garantindo a criação
de um ecossistema que envolva
todos os players de uma cidade
ou de um território.

A transformação demográfica das cidades,
a maior exigência dos cidadãos, o imediatismo, a
escassez de recursos, as desigualdades, a transformação dos modelos de negócio assentes em plataformas tecnológicas inovadoras e na capacidade de
recolher informação de diferentes dispositivos, coisas
e operações traz novos desafios e oportunidades
às cidades do futuro, no sentido de as tornar mais
eficientes e resilientes, com mais qualidade de vida e
mais orientadas às necessidades e expectativas dos
cidadãos, respeitando sempre a identidade e particularidade de cada território, pois cada caso é um caso
e não há uma receita global integralmente replicável.
A tecnologia desempenhará um papel central neste
processo de evolução:
A transformação digital dos territórios, potenciada pela capacidade de conectar objetos entre si
e com a infraestrutura urbana, em paralelo com a
recolha de informação através de redes de sensores que geram fluxos de informação que irão
potenciar a gestão eficiente, inteligente e autónoma
de equipamentos e operações.
O aparecimento de novos modelos de negócio
assentes em ecossistemas integradores de verticais ou soluções individuais de negócio que, baseados na personalização e na partilha, disponibilizam
serviços desenvolvidos de acordo com as necessi-
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dades e com o contributo do cidadão,
pagos em função do uso, com especial predominância nos setores da
mobilidade urbana e do turismo.
O processo de descarbonização
das cidades, potenciada pela transformação energética dos territórios,
incrementando o recurso a soluções
energéticas eficientes e de base renovável e incentivando a implementação
de modelos transacionais assentes
em créditos verdes que privilegiem a
adoção de comportamentos sustentáveis pelos agentes económicos e
pelos cidadãos, assumindo os agentes públicos o papel de liderar pelo
exemplo.
As plataformas de inteligência
urbana alimentadas por fluxos de
informação suportados por redes
de conetividade e sensores de baixo
consumo, sistemas próprios e terceiros que viabilizam uma visão holística
do território e uma gestão integrada,
otimizada e suportada por informação
fiável, coerente e atual dos diferentes
domínios de uma cidade, como sejam
a mobilidade, a segurança, a logística,
o território, o social, o ambiente, a
educação e a saúde...
A capacidade de monitorizar em
tempo real o nível de serviço e o
resultado das políticas implementadas
e interagir com os cidadãos através de
uma recolha de feedback contínuo.
A evolução para um modelo de desenvolvimento orientado ao cidadão
e ao seu ciclo de vida diário, irá trazer
melhorias significativas na qualidade de
vida e na gestão eficiente e sustentável
dos territórios.
A tecnologia terá um papel determinante
neste processo evolutivo, pelo que os
stakeholders do setor terão o desafio de
criar abordagens ágeis, abertas, interoperáveis e escaláveis que respondam à
dinâmica em curso e identificar novos
modelos de negócio e novos modelos
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de financiamento orientados às disponibilidades e instrumentos disponíveis do
lado do setor público.

Axians

Nova SBE Carcavelos
Desenho da arquitetura funcional e tecnológica do
novo campus universitário

A Nova School of Business & Economics iniciou um ciclo de transformação
que passa pela operacionalização do
novo campus universitário sediado em
Carcavelos (Cascais) e que servirá nos
próximos anos mais de 5000 utilizadores,
desde estudantes, docentes, staff a visitantes. O projeto do novo campus alberga
todas as infraestruturas TIC necessárias
à prestação dos serviços definidos no
seu projeto de transformação digital.
No decorrer da migração para a nova
localização da Nova SBE, bem como do
processo de transformação digital em
operação, a Axians definiu uma arquitetura de referência para todas as infraestruturas de TICs, com a capacidade de
entregar todos os requisitos funcionais
identificados e valorizados pelas principais comunidades de utilizadores que
irão usufruir deste novo espaço.

Desafios
Tendo como visão a introdução das
várias tecnologias como agregadoras de
pessoas, potenciadoras de experiências
e pontes de contacto entre os utilizadores e as várias comunidades que
partilham o novo campus, a Nova SBE
deparou-se com vários desafios. Para
além da necessidade de implementar
um conjunto de soluções avançadas
na operação e gestão de toda a infraestrutura tecnológica, foi também identificada a necessidade de disponibilizar
informação, serviços e funcionalidades
avançadas e relevantes para os estudan-

Um modelo
de desenvolvimento
orientado ao
cidadão e ao
seu ciclo de
vida irá trazer
melhorias
significativas
na qualidade
de vida e
na gestão
eficiente e
sustentável
dos territórios
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O desenho
da arquitetura
funcional
e tecnológica
do novo
campus da
Nova SBE
teve em
consideração
a necessidade
de dotar este
espaço com
a capacidade
de sensorização global

tes e docentes na promoção da utilização imersiva dos espaços físicos e na
interligação entre os vários utilizadores.
Era determinante que a tecnologia a
implementar tivesse tangibilidade junto
dos utilizadores através de funcionalidades e serviços diferenciadores que
potenciassem as capacidades oferecidas pelos vários espaços, melhorando a
vivência de toda a comunidade.

Tecnologia
Entre as várias plataformas tecnológicas
instaladas e integradas pela Axians no
novo campus da Nova SBE, o desenho
da arquitetura funcional e tecnológica
teve em consideração a necessidade
de dotar este espaço com a capacidade de sensorização global, através da
implementação de uma rede wi-fi de
grande densidade, com a instalação de
uma rede de Access Points que permitem, não só disponibilizar um serviço
de conectividade de qualidade superior,
mas também identificar a coreografia
das várias comunidades que usufruem
do campus e facilitar todos os processos de orientação automática nos vários
espaços.
Em complemento a esta infraestrutura,
foi definido o desenvolvimento de capacidades analíticas no processamento de
toda a informação recolhida com esta
rede de sensores, aplicando mecanismos de machine learning e algorítmos
preditivos, com o objectivo futuro de
incrementar a eficiência operacional na
gestão do novo campus e a otimização
dos recursos disponíveis.

ResultadoS
Como resultado desta iniciativa, foi definido o desenvolvimento de um dashboard
dinâmico de living services, representante
do pulsar tecnológico de todo o campus,
permitindo ter uma visão 360º sobre a
atividade das várias comunidades, a utilização das várias plataformas disponíveis,
dos recursos tecnológicos e dos serviços
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nele disponibilizados.
Adicionalmente, pretende-se desenvolver um conjunto de estratégias de
gamificação apoiadas nesta plataforma
tecnológica, com âmbitos muitos variados, desde a facilitação dos processos
de integração de novos alunos e apresentação dos vários espaços físicos, à
promoção da interação entre as várias
comunidades (estudantes, docentes,
staff e alumni).
Coordenação/Autoria: João Deusdado, Axians

CEiiA

Do veículo de combustão
interna ao elétrico
Estratégia de eletrificação da frota da Câmara
Municipal do Porto

Desafios
A Câmara Municipal do Porto está
alterar a sua frota automóvel, orientando
as suas escolhas para soluções mais
eficientes não só no que respeita ao
custo de posse da solução e à pegada
ecológica da operação, mas também em
termos tecnológicos e em termos operacionais. A intenção passava por, seguindo as mais recentes tendências do setor
da mobilidade automóvel, cumprir o seu
importante papel de indutor de mudança
do paradigma da mobilidade no contexto da cidade do Porto, procurando liderar
pelo exemplo.

Tecnologia
Nesse sentido desafiou o CEiiA para,
com base na tecnologia mobi.me®,
desenvolver uma metodologia pioneira,
alicerçada na análise estatística da utilização passada e nas capacidades tecnológicas de previsão e simulação, que
permitisse perspetivar poupanças reais
no uso e racionalização da frota. Esta
abordagem devia suportar um conjunto

A Câmara
Municipal do
Porto desafiou o CEiiA
para desenvolver uma
metodologia
pioneira que
permitisse
perspetivar
poupanças
reais no uso e
racionalização
da frota
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de medidas a tomar pelo município, nomeadamente a substituição de veículos
existentes por outros de motorização
alternativa, preferencialmente elétrica,
e o investimento na capacitação para o
carregamento de veículos elétricos, em
espaços privados do município.
A disponibilização de múltiplas fontes
de dados relevantes, por parte da CMP,
entre os quais um sistema de gestão de
frota acessível através de API, viabilizou
a coleta, processamento e análise de dados históricos e o desenho dos modelos
preditivos, com objetivo de uma análise
eficaz e bem-sucedida.

RESULTADOS

Era exequível
uma eletrificação da frota
municipal na
ordem dos
90% mas, face
às soluções
de oferta de
mercado,
apenas se
conseguiu
avançar para
um valor a
rondar os 70%
de veículos
elétricos
e híbridos
plug-in

A metodologia implementada permitiu à
Câmara Municipal do Porto:
Definir o número, tipo e função de
veículos ótimo para a frota de todo o
universo Câmara Municipal do Porto
(CMP e empresas municipais);
Redefinir as necessidades de frota,
apostando numa crescente eletrificação e descarbonização dos veículos;
Definir o número, tipo e distribuição
de pontos de carregamento a adquirir/
contratar, bem como as necessidades
de retrofit das instalações elétricas
existentes;
Suportar o plano ótimo de expansão e ajustamento da rede de carregamento elétrico municipal, pública e
privada, de veículos elétricos;
Suportar o processo de decisão de
tipologia de utilização de veículos: individual, partilhada, carpooling, personalizado, com motorista, entre outros.
O estudo do CEiiA concluiu que era
exequível uma profunda transformação
da frota municipal no sentido da eletrificação na ordem dos 90%. Face às
soluções de oferta de mercado, apenas
se conseguiu avançar para um valor a
rondar os 70% de veículos elétricos e
híbridos plug-in.
O procedimento de renovação da frota

consumou-se com um modelo de renting de:
205 veículos elétricos;
69 veículos híbridos plug-in;
116 veículos de combustão interna.
Representou a instalação de 315 pontos
de carregamento distribuídos por 19
instalações. As maiores concentrações
de pontos de carregamento e que, por
isso, representaram maiores desafios à
concretização foram:
68 pontos nas instalações da
Águas do Porto, EM;
60 pontos nas Oficinas Gerais da
Câmara Municipal do Porto;
45 pontos no parque de estacionamento da Trindade.
Face ao desafio e análise, as vantagens
expectáveis são:
Decréscimo do custo da mobilidade;
Poupança de cerca de 600.000 € /
ano em combustível;
Diminuição de emissão de partículas e dióxido de carbono ( - 2.300
toneladas de CO2 para a atmosfera
nos quatro primeiros anos);
Redução evidente do ruído.
Coordenação/Autoria: Vladimiro Feliz, CEiiA

Cisco

Tecnologia LoRa® para
soluções Smart City na C.
M. das Caldas da Rainha
Transformação digital da rede e infraestrutura
multisserviços do município das Caldas da Rainha

Desafios
Os municípios enfrentam atualmente o
desafio de disponibilizarem melhores serviços aos munícipes, com uma gestão de
infraestruturas mais amiga do ambiente
e mais eficiente, passível de rentabilizar
ao máximo os orçamentos e os ativos
das cidades, com o objetivo de criar valor
para os munícipes e os municípios.
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A Câmara Municipal das Caldas da Rainha tem vindo a reforçar o investimento
na sua rede e infraestrutura multisserviços, que permite suportar soluções
como a gestão da recolha de resíduos e
do consumo de água, suportados numa
rede de tecnologia LoRa, que proporciona cobertura rádio em todo o concelho.

Tecnologia
A tecnologia wireless LoRa está a revolucionar o mundo das smart cities e da
IoT, sendo baseada num protocolo de
comunicações standard que funciona
em espectro não-licenciado, livre de operador, especialmente vocacionada para
a conectividade de sensores alimentados por bateria. A sua duração pode ser
maximizada para valores que podem
ultrapassar os 10 anos, com uma
infraestrutura simples e investimento
reduzido, permitindo com uma única
gateway/antena cobrir até 15 km de raio
(30 km de diâmetro) em área sem grandes obstáculos, onde poderão coexistir
milhares de sensores dos vários casos
de uso para smart cities, assegurando
implementações em escala e maximizando assim os benefícios.
Os dados provenientes dos diferentes
sensores são transportados, de forma
segura, até ao centro de comando e
supervisão, por forma a gerir e operar
os sistemas da cidade, com base numa
visão holística e integrada da situação
no terreno.

ResultadoS
O município das Caldas da Rainha deu
mais um passo importante rumo à
transformação digital ao implementar
a tecnologia LoRa, obtendo dados em
tempo real de diversas fontes de informação, que resultam em benefícios e
otimizações nos processos de melhoria
contínua dos serviços prestados à comunidade, contribuindo para um melhor
conhecimento da dinâmica urbana,
permitindo uma utilização mais racional

dos recursos e uma melhoria na qualidade de vida.
Um exemplo é a utilização de sensores
da startup portuguesa EVOX, instalados
nos contentores de resíduos, que comunicam por via da rede LoRa, e que, por
medição de enchimento e análise dos
dados obtidos, permitem calcular rotas
de recolha otimizadas, reduzindo-se desta forma os consumos de combustível,
o ruído e a poluição produzidos pelos
veículos de recolha, que são também
monitorizados ao longo do seu percurso.
Os resultados obtidos mostram reduções de custos diretos e operacionais
que podem atingir valores próximos dos
60% em alguns indicadores, nomeadamente os relacionados com consumos
de água e combustível.
Coordenação/Autoria: António Feijão, Cisco

Deloitte

Camada de integração
aplicacional
Solução Mullesoft

Desafios
O município de Oeiras pretendia implementar uma solução que permitisse de
forma simplificada efetuar um plug &
play às diferentes soluções aplicacionais existentes, de forma a garantir a
integração de dados entre as diversas
aplicações da sua atividade. Tipicamente, o custo associado à integração ponto
a ponto sempre que se pretende alterar
o modelo de dados de uma determinada aplicação e se decide implementar
uma nova solução é enorme e demora
imenso tempo.

Tecnologia
Assim, tendo em conta a análise de
diferentes soluções de mercado, o seu
custo e a disponibilidade financeira
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O município
de Oeiras
decidiu
implementar
a solução
Mullesoft,
para garantir a
integração de
dados entre
as diversas
aplicações da
sua atividade

existente no momento, o município de
Oeiras resolveu implementar a solução
Mullesoft que permitiu a instalação de
uma camada de abstração (integração)
suportada em webservices SOA (SOAP /
HTTP). Esta solução permite garantir:
Escalabilidade – arquitetura de
sistemas de informação capaz de responder adequadamente ao crescimento previsível no número de munícipes
e serviços e de aplicações;
Autonomia – permitiu aumentar o
conhecimento interno sobre as aplicações, diminuindo os custos operacionais e o risco de dependência de
fornecedores externos;
Modularidade – permitiu facilitar a
substituição e evolução aplicacional
das diversas peças da arquitetura
aplicacional;
Camada de segurança – garante
a confidencialidade, disponibilidade
e integridade da informação; uma
funcionalidade.
Esta camada de integração é uma boa
prática recomendada, pois garante o
suporte aos atuais serviços, bem como
de serviços futuros que venham a ser
implementados – seja por substituição
de integrações que hoje são feitas por
base de dados, ou por desenvolvimento
de novos processos e integrações.

ResultadoS
Foram desenvolvidos 30 serviços respeitantes às interfaces técnicas, integrando
o CRM, a gestão documental, o ERP,
registo de requerimentos, SIHM – Gestão Habitação Social, GSO – Serviço OeirasEU, entre outros. Foi ainda ministrado
um programa de formação aos recursos
técnicos do município que garantiu uma
verdadeira autonomia no desenvolvimento de novas integrações, permitindo
logo no curto prazo não só um incremento das competências técnicas da
equipa de TIs, mas também e sobretudo
um incremento da integração de dados
com redução de erros e uma melhor

prestação de informação ao cidadão.
Coordenação/Autoria: Rui Vaz, Deloitte

NOS

Digitalização do
Munícipio de Lagoa
Plataforma de cidade inteligente

Desafios
O município de Lagoa, no Algarve, está a
investir numa infraestrutura de conectividade, integração de sistemas, aplicação de tecnologias, dados e internet de
futuro de forma a enfrentar os desafios
do congestionamento, qualidade do ar,
energia e gestão de recursos existentes.
Este projeto iniciou-se no ano de 2017 e
é o ponto de partida para a transformação de Lagoa como cidade e município
verdadeiramente inteligente.
A iniciativa incide na forma como os
próprios cidadãos interagem com o
município transformando a maneira
de como a cidade e a região trabalha
como um todo para apoiar uma cidade
futura, mais resiliente e preparada, e
que capacita os cidadãos a envolverem-se ativamente na implementação
e definição dos serviços públicos a
disponibilizar. O projeto trabalha em
colaboração com o setor empresarial,
comunitário e público, adotando o uso
de tecnologias que contribuam para
contrariar os principais desafios anteriormente identificados.
A transformação começa na proliferação
controlada de sensores e acesso aos dados abertos, recolhidos pela plataforma de
cidade inteligente, e que vai impulsionar as
empresas a inovar e criar soluções para
visitantes, munícipes e trabalhadores dos
edifícios públicos, para apoiar e dinamizar
as mudanças tecnológicas e comportamentais, criando assim novas interfaces
em redor da cidade e município.
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Tecnologia
A plataforma de cidade inteligente de
Lagoa usa a tecnologias tradicionais
e de IoT para melhorar não só o modo
funcional, mas também os serviços
disponibilizados aos cidadãos. Aproveitando as capacidades disponibilizadas
pela plataforma e toda a infraestrutura
associada, o município pode conhecer
melhor, planear e decidir, de forma informada e analítica, sobre temas como o
transporte e gestão de tráfego, a construção de edifícios, energia e abastecimento
de água, planeamento da localização
de equipamentos municipais, movimentação e localização da frota e gestão
de resíduos sólidos. Isto são apenas
exemplos do potencial instalado que tem
como objetivo melhorar outros serviços
como a administração pública, saúde e
segurança, cultura e educação.
O município tem presente que a plataforma tecnológica por si só não será capaz
de resolver todos os problemas da cidade, porque transformar uma cidade num
lugar melhor e mais apelativo requer um
ecossistema de apoio. Tecnologicamente foi necessário encontrar um parceiro
com profundo conhecimento das tecnologias mais recentes e em especial das
tecnologias emergentes. Isto permite ter

um plano de transformação que inclua
os dispositivos e objetos monitorizados,
como por exemplo, semáforos, frota, postes de iluminação, canalização e esgotos.
Estes podem agora ser equipados com
sensores para medir a temperatura, pressão e qualidade do ar, entre outros, que
transmitem dados para a plataforma de
Lagoa. Todos estes dados serão no futuro recolhidos em tempo real, trabalhados
centralmente e armazenados para serem
usados para posterior análise, seja para
manutenções preditivas e/ou preventivas,
reparações imediatas ou para identificação de onde seja necessário realizar
melhorias.
Estes dados podem parecer ter um valor
oculto, mas depois de recolhidos e analisados em conjunto com outras fontes,
apresentam soluções que nem se estava
à procura ou à espera, prevendo respostas e informações que o cidadão eventualmente poderá colocar ou solicitar
num futuro próximo.
Para tornar mais efetiva a transformação
tecnológica do município, procedeu-se à
implementação de uma sala de operações, intitulada SmartCity Lagoa, que
centraliza a operação da cidade em tempo real, disponibilizando as ferramentas
necessárias para uma melhor tomada de

Uma infraestrutura de
conectividade, integração
de sistemas
e dados para
enfrentar
os desafios
do congestionamento,
qualidade do
ar, energia
e gestão de
recursos
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problemas e
coordenação
de recursos

decisão, antecipação de problemas, resolução proativa e coordenação de recursos. São também os técnicos dos vários
serviços que operam nesta nova sala de
operações, que garantem a partilha dos
relatórios de serviços e monitorizam o
cumprimento dos KPI’s acordados.
Também de forma a promover o desenvolvimento e produção de soluções urbanas
inovadoras de forma integrada, o município de Lagoa quer disponibilizar os dados
em regime de open data para potenciar
a participação das empresas da região e
criar um espaço de conceção, produção
e experimentação de produtos e serviços
com apoio do município e seus parceiros.

ResultadoS
Uma cidade “inteligente” não é a tecnologia, ou apenas esta, é o uso da tecnologia para resolver os problemas mais
prementes da cidade. Lagoa é já hoje
uma cidade que aborda os seus pontos
mais problemáticos sem complexos e
aproveita a informação recolhida como
uma oportunidade de melhoria do serviço
prestado para a sua comunidade, indivíduos e empresas. O desenvolvimento
“inteligente” é colocar tempo, recursos e
esforços nos lugares certos de forma a
obter benefícios reais na sua operação.
Coordenação/Autoria: Rui Mesquita, Câmara
Municipal de Lagoa e Diogo Silva, NOS

NOS

A Carris e os seus
clientes ligados ao
mundo
Disponibilização de uma rede wi-fi

Desafios
A Carris (operadora de transportes
públicos de Lisboa) pretende oferecer
aos seus clientes a possibilidade de
acederem à internet, de forma gratuita,

no interior dos seus veículos. Com esta
realização, a Carris obtém um canal privilegiado para comunicar com os seus
clientes em situação de mobilidade,
obtendo resultados evidentes na perceção do serviço e na sua qualidade. O
serviço deverá ficar disponível em toda
a rede da empresa em 2018, em cerca
724 veículos (autocarros e eléctricos),
três ascensores (Bica, Lavra e Glória) e
um elevador (Santa Justa) de transporte
público de passageiros.
A ideia é que este serviço seja utilizado
para tráfego público e privado, com
segmentação de tráfego e estabelecimento de horários destinados ao público
e ao suporte operacional da empresa.
Em fase de testes foram construídos
cenários em que máquina automáticas
de venda comunicam os dados através
da infraestrutura de wi-fi instalada. Num
outro cenário, está a ser estudada a possibilidade de resgatar as duas bandas
LTE para emissão de imagens em tempo
real em situações de alarme.
Modelos de utilização de probing podem
também ser implementados, permitindo
desta forma conhecer melhor o universo
de utentes da Carris.

Tecnologia
Usando preferencialmente a tecnologia
LTE/4G da NOS, com pelo menos duas
bandas LTE de frequência de operação
disponíveis por serviço, com comunicações redundantes e mecanismos de
load balancing entre os serviços disponíveis, conseguiram-se serviços suficientemente robustos para suportar, no caso
de falhas de cobertura, a comutação e
handover entre células.
Os equipamentos instalados nos autocarros estão preparados com outras
interfaces, nomeadamente com comutação entre bandas e DSRC, assim como
a comunicação entre outros equipamentos de rádio, num arquitetura veículo
para veículo.
Esta infraestrutura permite que a Carris
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passe a ter a localização remota dos
veículos em tempo real e a possibilidade
de consultar o histórico dos percursos
do veículo, bem como a possibilidade
de cruzamento com a qualidade e tipo
de sinal de comunicações ao longo das
posições do percurso. Tudo monitorizado com uma ferramenta de acompanhamento do serviço, com relatórios
mensais de utilização e de padrões de
acesso incluindo, por exemplo, acessos
diários, semanais, downloads e uploads
totais e médios por dia, por semana,
número de sessões e tempo, número de
utilizadores, entre outros.

infraestrutura são cruciais na definição
da estratégia futura de crescimento da
empresa. Uma vez que grande parte
da frota será equipada este ano, os
resultados são aguardados com grande
expectativa face aos objetivos. A Carris
deseja transmitir não só uma imagem
de modernidade aos seus clientes, mas
um efetivo serviço de valor. A disponibilização de uma rede wi-fi é um canal para
a empresa poder comunicar, ultrapassar
barreiras de informação, muitas vezes
um obstáculo ao uso do transporte
público e, neste particular, dos serviços
oferecidos pela Carris.

ResultadoS

Coordenação/Autoria: Miguel Silva, Carris e Diogo

O principal impacto do projeto é no
serviço prestado aos utentes. Entre as
características do serviço disponibilizado aos clientes da Carris, destaca-se o
tráfego de dados praticamente ilimitado, sem contenção, e com garantia de
qualidade de serviço comprovada (sem
freezing de vídeos, ou fracionamento da
imagem no acesso a conteúdos).
Para a Carris esta transformação também teve um impacto importante na vertente operacional. Além da capacidade
de consulta da posição dos veículos em
tempo real (ou o seu histórico), a tecnologia permite que a Carris possa passar
a disponibilizar, por exemplo, os tempos
de espera de forma mais assertiva nas
paragens.
Não menos importantes são outros
relatórios operacionais disponíveis para
análise de performance e de gestão de
rotas, como a contagem do throughput
por período, por veículos, por carreiras,
por zonas da cidade, distribuição da
latência por período, por veículos, por
carreiras, por zonas da cidade, repartição do tráfego entre dados de internet,
outro tipo de dados, utilizadores, dados
referentes aos clientes (como género,
país de origem, etc).
A nova capacidade de recolha de
informação através destes sistemas e

Silva, NOS

PayPal

App ePark
Solução de pagamento mobile only da EMEL

Desafios
A app ePark é a primeira “página visível”
de uma transformação que tem como
um dos motores a experiência do utilizador.
O parquímetro era o principal meio de
pagamento, e para além de não transmitir informação em tempo real, obrigava
o utilizador a “adivinhar” o tempo de
estacionamento que necessitava e a ter
moedas para conseguir pagar.
Criada para gerir o estacionamento, a
atividade da EMEL centrou-se durante
anos em soluções tradicionais de pagamento e fiscalização do estacionamento, faltando a criação de ferramentas
que facilitassem o cumprimento das
regras, melhorassem a experiência e
acrescentassem valor.

Tecnologia
Com foco na experiência do utilizador,
identificou-se a necessidade de facilitar
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Com foco na
experiência
do utilizador,
a app ePark
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e flexibilizar
as soluções
de pagamento
do estacionamento em
Lisboa

e flexibilizar soluções de pagamento,
tendo o desenvolvimento de uma app
surgido como a ferramenta natural.
Desenvolveu-se a app ePark em iOS,
Android e Windows apostando-se numa
solução mobile only que reúne todas as
funcionalidades e informações que o
utilizador necessita na própria app.
O registo do utilizador é intuitivo e
permite ativação imediata da conta de
utilizador. Para que a utilização possa
ser imediata, disponibiliza soluções de
carregamento imediato de saldo, como
o PayPal, que desde início permite o
carregamento da conta em "dois clicks"
após a simples associação de contas
ePark e PayPal do utilizador; e também
com uma plataforma de carregamentos com MB e cartão de crédito. Com
o carregamento, o saldo é atualizado
automaticamente e é emitida uma fatura
que fica na app e pode ser enviada para
o email. Assim, para um novo utilizador,
todo o processo desde o seu registo inicial até ao pagamento do estacionamento pode-se realizar em poucos minutos
no local onde se vai estacionar.
A app é baseada num mapa interativo
suportado por geo-referenciação que
é intuitivo e ajuda o utilizador a indicar
o local onde estacionou. Com o apoio
de uma caixa de pesquisa, permite a
indicação de outra morada, prevendo o
caso em que o condutor não está junto
ao veículo.
Ao confirmar o local e tempo desejado,
a app ePark indica o valor a pagar e
após iniciar o estacionamento permite
prolongá-lo ou terminá-lo a qualquer
momento, devolvendo o valor do tempo
não utilizado. Assim, a consulta que se
prolonga ou a reunião que acabou antes
do previsto já não são um problema.
Para sustentar esta inovação, realizouse uma profunda revisão de todo o sistema informático da empresa e desenvolveu-se o programa Opera que gere a
área operacional e, entre outras funções,
alimenta a app onde os agentes de

fiscalização verificam o pagamento do
estacionamento e registam infrações.
De forma natural, a base da app ePark
evoluiu e passou a suportar novos produtos, como acontece com a app GIRA,
que utiliza a mesma conta de utilizador
que a app ePark.

ResultadoS
Com a aposta na melhoria da experiência de utilizador, os comentários positivos recebidos são o melhor indicador
do sucesso da app. Como principais
argumentos, é usual o destaque da
comodidade do pagamento em qualquer
momento, e a poupança associada à
possibilidade de terminar o estacionamento sem mais custos.
Associado à melhoria da experiência
individual e da perceção positiva, destacam-se dois indicadores relevantes:
Mais de 285.000 utilizadores até
maio de 2018;
Média de receitas do ePark face a
parquímetros próxima dos 30%, ultrapassando os 40% em algumas áreas
de Lisboa.
O ePark, criou uma nova experiência
de pagamento do estacionamento na
via pública em Lisboa e foi o marco
que começou a mudar a relação com o
utilizador.
Pela transformação que introduziu e
pelo exemplo de inovação e simplicidade, o ePark tem sido reconhecido como
uma solução de excelência. Entre outros, recebeu prémios nas categorias de
app e mobile no Prémio Navegantes da
ACEPI, melhor app dos Prémios Sapo e
dos Digital Awards da IDC e, mais recentemente, foi destacado pela PayPal pela
experiência de utilização e simplicidade
de carregamento em segundos.
Coordenação/Autoria: Miguel Fernandes, Paypal
e Diogo Homem, ePark
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Uber

UberEats
O impacto de plataformas digitais no sector da
restauração

Desafios
O setor da restauração tem um volume
de negócios de aproximadamente 7,7
mil milhões de euros, sendo que 95%
das empresas do setor têm menos de
10 pessoas ao serviço1.
A pequena escala limita eficiências operacionais sem diminuir a complexidade
de um negócio que implica investimentos iniciais substanciais e a necessidade
constante de seguir preferências dos
consumidores. Esta conjugação será
das principais razões para que a esmagadora maioria de pequenos negócios
represente apenas 51% do volume de
negócios do setor2.
Ora, a venda de refeições ao domicílio
através de canais digitais é uma das
maiores oportunidads de crescimento
no setor da restauração. Entre 2017 e
2021 este canal deve crescer 16% ao
ano3 e está acessível tanto a pequenos
operadores como as grandes cadeias
preparadas para o aproveitar.

Tecnologia
A plataforma digital Uber Eats responde
a duas necessidades dos restaurantes:
Acesso a uma plataforma logística que permite chegar a milhares de
novos clientes sem investimentos
adicionais;
Dados e análises essenciais para a
otimização do negócio.
Com base nos dados de milhares de pedidos, a tecnologia subjacente ao serviço permite fazer uma análise detalhada
da popularidade de itens específicos do
menu ou de novas receitas e conhecer a
opinião dos clientes sobre aspetos concretos do que foi encomendado, destilando oportunidades reais de melhoria.
Esta tecnologia permite também uma
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análise operacional da performance
do restaurante, medindo capacidade
de resposta, dias e horários de maior
procura, ou o impacto da utilização de
novos equipamentos ou da adaptação
das equipas a flutuações da procura, por
exemplo, no tempo de preparação de
refeições ou na utilização da capacidade
instalada.

ResultadoS
Aumento de vendas: Tanto restaurantes tradicionais como cadeias com
múltiplas localizações reportaram
crescimentos de vendas na ordem
dos 20 a 25% 4 recorrendo à aplicação
Uber Eats.
Complementaridade online/offline: Grandes cadeias multinacionais
afirmam que 70% das vendas através
do serviço Uber Eats são incrementais
relativamente às vendas no espaço
físico dos restaurantes, um valor
extremamente elevado, e que o pedido
médio neste canal é entre 1,5 a 2
vezes maior do que o pedido médio
em loja5.
Coordenação/Autoria: Tomás Belchior, Uber
1

INE - Sistema de contas integradas das empresas (2018).
Dados referentes a 2016.

2

INE - Sistema de contas integradas das empresas (2018).
Dados referentes a 2016.

3

Morgan Stanley Research (2017) - “Alexa, what’s for dinner
tonight?”. Disponível em: https://www.morganstanley.com/
ideas/online-food-delivery-market-expands
4

Informação fornecida pelos próprios restaurantes/
operadores.

5
Declarações de Kevin Ozan, CFO da McDonald’s
Corporation na Bank of America Merrill Lynch Consumer &
Retail Technology Conference (março de 2018). Disponível
em: https://seekingalpha.com/article/4156440-mcdonalds
-mcd-management-presents-bank-america-merrill-lynchconsumer-and-retail-technology

A venda de
refeições
ao domicílio
através de
canais digitais
é uma das
maiores
oportunidades
de crescimento na
restauração

4
Empreendedorismo
digital

O

desenvolvimento
tecnológico e a
chamada digitalização
da economia deram
origem a um novo modelo
de empreendedorismo, o
empreendedorismo digital,
que tem o seu expoente
máximo na figura das
startups. Sozinhas, ou em
colaboração com grandes
empresas, contribuem para
a disseminação de uma
cultura de inovação que está
a transformar o mundo dos
negócios.

O Empreendedorismo não é um fenómeno de
hoje, mais ainda se olharmos para a composição do
tecido empresarial português, constituído sobretudo
por pequenas e médias empresas... Segundo o INE,
99,9% das empresas portuguesas são PMEs.
No entanto, o desenvolvimento tecnológico das últimas décadas fez surgir um novo modelo de empreendedorismo, que recorre à tecnologia como forma de
responder às necessidades do mercado e, ao mesmo
tempo, de criar modelos de negócio inovadores, e
facilmente escaláveis.
O empreendedorismo digital, que tem o seu expoente
máximo na figura das startups, tem sido responsável
pelo rápido desenvolvimento (e nalguns casos disrupção) de produtos, serviços e até setores de atividade.
As startups são muitas vezes um veículo de reinterpretação de tecnologias, usando-as para dar resposta
a crescentes expectativas de performance de produtos e processos.
Sabemos que é difícil para uma grande empresa considerar o investimento necessário para o desenvolvimento de soluções de base tecnológica que respondam às necessidades de otimização de processos e
desenvolvimento de novos produtos e serviços. As
startups, em contrapartida, devido à sua estrutura e
metodologias que aplicam no desenvolvimento de soluções, conseguem em menor espaço de tempo tirar
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proveito das mais recentes tecnologias.
Por isso a crescente importância da
aproximação de grandes empresas a
startups como forma de desenvolver o
potencial de inovação que permita às
empresas continuarem a ser competitivas dentro do seu setor de atividade.
Os programas de "Inovação Aberta" são
uma forma que se tem demonstrado eficaz de trazer novas tecnologias, novas
metodologias e até uma nova cultura
para as grandes empresas.
Ao juntar startups e grande empresas,
estes processos permitem trazer não
só as soluções das startups para dentro
das empresas, mas contribuem também
para a disseminação de uma cultura
de inovação nas equipas envolvidas no
programa.
Neste capítulo, tomamos contacto com
exemplos de startups que desenvolvem
soluções baseadas em tecnologias
como internet of things (IoT) ou inteligência artificial (IA). Mas não ficamos
a conhecer apenas startups como a
Jungle.ai, exemplos de empreendedorismo digital português, são-nos também
apresentados casos de estudo em que
as startups desenvolvem soluções
tecnológicas para grandes empresas do
setor das telecomunicações, como é o
caso da Altice ou da Vodafone.

Altice

QStamp® e Cort3x®
Mater Dynamics converte materiais de uso comum
em materiais inteligentes

A Altice Portugal tem uma estratégia
concertada de avaliação, seleção e
apoio de empresas tecnológicas startup,
baseada por um lado no seu prémio
internacional de inovação (o Altice International Innovation Award) e por outro
no seu programa ENTER, de incubação
e apoio às startups. Em 2017, a empresa
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Mater Dynamics concorreu e venceu o
prémio AIIA da Altice com uma solução
extremamente inovadora na área do IoT
e das embalagens inteligentes, estando
desde então em incubação no espaço
ENTER, em Lisboa.

Desafios
Estima-se um valor de mercado $457 B
para a IoT (em 2020), prevendo-se 3.7
B de equipamentos conectados. Contudo, apesar dos avanços em termos de
conectividade e software, o hardware
necessário para este setor é caro. Por
exemplo, módulos de conexão a wi-fi
apresentam um preço entre $1.0-2.0,
enquanto uma bateria LiPo pode ter um
preço a começar em $4.0. Assim, o preço excessivo e a dificuldade de adaptar
hardware a geometrias e tipologias de
produtos já existentes, retira da equação
da IoT vários produtos que são de uso
quotidiano, minimizando o real impacto
que a IoT pode ter nas nossas vidas
diariamente.

Tecnologia
A Mater Dynamics desenha e fabrica
circuitos impressos compatíveis com
qualquer substrato e geometria. Esta
startup tem como proposta de valor converter materiais de uso comum como
vidro, papel e plástico, em materiais
inteligentes, i.e., materiais que demonstrem funcionalidades de sensorização e
atuação. Neste sentido, a Mater Dynamics tem vindo a desenvolver duas
soluções complementares: o QStamp®
e o Cort3x®.
O QStamp® consiste numa liga metálica
proprietária dopada com nanossensores, permitindo a impressão direta em
materiais e conferindo-lhos a capacidade de sentir estímulos externos como
variações de temperatura, humidade e
luz. Dependendo da aplicação desejada,
a tecnologia é compatível com diferentes protocolos de radiofrequência, evitando assim a necessidade de qualquer

A Mater
Dynamics é
uma startup
que tem como
proposta de
valor converter materiais
de uso
comum como
vidro, papel
e plástico,
em materiais
inteligentes
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forma física de bateria ou transmissor.
Por outro lado, o Cort3x® é o algoritmo
proprietário que estende as capacidades de interpretação e comunicação
bidirecional com os circuitos QStamp®.
Através do Cort3x®, a solução da Mater
Dynamics é ampliada permitindo a deteção de outras variáveis, por exemplo,
compostos orgânicos voláteis, georreferenciação de produtos e ativação de
atuadores piezoelétricos impressos.

ResultadoS

A doDOC é
uma plataforma desenhada
para tornar a
preparação
colaborativa
de documentos um
processo
acessível e
rápido, poupando mais de
70% de tempo
na execução
de projetos

A combinação tecnológica tem encontrado principalmente aplicação na
conversão de materiais comuns sem
funcionalidade eletrónica, para substratos potenciadores de integração com
IoT. Por exemplo, a Mater Dynamics
está neste momento a aplicar a sua
tecnologia a embalamento de produtos
alimentares, com vista à monitorização
da temperatura e de compostos orgânicos voláteis. Os fatores de sucesso até
agora identificados são: o baixo-custo
da tecnologia e a comparabilidade face
a sistemas homologados.
Coordenação/Autoria: Pedro Carvalho, Altice

Beta-i

doDoc
Fundadores: Carlos Boto, Federico Cismondi e
Paulo Melo

A doDOC é uma plataforma desenhada
para tornar a preparação colaborativa
de documentos um processo acessível
e rápido.
Graças ao doDOC, equipas multidisciplinares podem planear, escrever, editar,
rever e aprovar documentos em tempo
real seguindo as melhores práticas da
indústria. Permite também a gestão
granular de permissões de acesso aos
dados, com capacidade de gerar um

resumo de todas as acções realizadas
ao longo do ciclo de vida do projeto.
Além disso, a plataforma reconhece de
forma automática conteúdo sensível no
âmbito das normas GDPR nos documentos de trabalho, alertando a equipa
para uma ação preventiva.
Usando a doDOC, os clientes poupam
mais de 70% de tempo na execução de
projetos documentais. Entre eles estão
líderes mundiais da indústria farmacêutica, empresas de engenharia e escritórios de advogados com presença global.

História
Os fundadores conheceram-se em 2008,
no contexto do seu doutoramento no
âmbito do programa MIT Portugal. Após
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2016 – First Top 10 Pharma Customer
2016 – EIT Health Award
2015 – Techstars Boston Summer'15 Class

Tecnologias usadas
Front-end: React/Redux
Back-end: NodeJS, Django, Flask, MongoDB
Coordenação/Autoria: Hugo Vaz Oliveira, Beta-i
Info
attentive.us
facebook.com/attentiveus
twitter.com/attentiveus
instagram.com/attentiveassistant
dodoc.com/
facebook.com/dodocuments
twitter.com/doD0C

Beta-i

Huub
Fundadores: Luís Roque, Pedro Santos, Tiago
Craveiro e Tiago Paiva

um ano e meio de trabalho remoto,
conheceram-se pessoalmente e procuraram responder em conjunto ao maior
desafio que qualquer projeto académico
internacional enfrenta: colaboração
documental. Como académicos, sofreram essa dor associada à preparação de
artigos científicos e teses universitárias,
mas rapidamente verificaram que o
problema era comum em qualquer organização empresarial e que a solução
desenvolvida respondia de forma única
e com grande valor acrescentado. Esse
foi o início da doDOC.

Factos e Milestones
2017 – Second Top 10 Pharma
Customer

A Huub é uma empresa que gere a totalidade de cadeia de abastecimento de
marcas que operam no mercado fashion
à escala mundial. Com o propósito de
assegurar todos os processos logísticos
e de distribuição, criou uma plataforma
tecnológica, o Spoke, que suporta e
torna visual toda a operação aos olhos
do cliente que consegue assim focarse no que realmente importa: criar as
melhores coleções e vendê-las em todo
o mundo. Com a HUUB, a logística deixa
de ser “dura”, torna-se 100% percetível
e transparente, com um preço por peça
para toda a operação e que vem revolucionar os cânones instituídos no setor.

História
A HUUB deu os primeiros passos em 2015
e tem como fundadores Luís Roque, Pedro
Santos e Tiago Craveiro, que estudaram
juntos engenharia e gestão industrial e

Com a HUUB,
a logística
deixa de
ser “dura”,
torna-se 100%
percetível e
transparente,
com um preço
por peça para
toda a operação e que vem
revolucionar
os cânones
instituídos no
setor
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Tiago Paiva, com background em gestão
e marketing. Os diferentes contextos profissionais levaram os quatro jovens a estar
ligados ao universo do retalho e do têxtil.
Foi aí que nasceu a vontade de democratizar o acesso à logística para marcas
em crescimento, sendo completamente
disruptivos num setor que é estrutural,
movimenta biliões de euros em todo o
mundo mas que ainda tende a ser pouco
flexível e não está preparado para as
novas realidades e exigências de clientes
e consumidores finais.

Funding Stage
Externo – venture capital investment

Tecnologias usadas
Front-end: Angular
Back-end: Python; Node; PhP
Algoritmia: Python
Coordenação/Autoria: Hugo Vaz Oliveira, Beta-i
Info
thehuub.co
facebook.com/huubandspoke/

A Jungle surgiu do desejo
de aplicar
a casos
reais, tecnologias de
otimização,
aprendizagem
automática e
inteligência
artificial

Beta-i

Jungle.ai
Fundadores: Alexander Helmer, Silvio Rodrigues e
Tim Kock

Todos os dias são desperdiçadas grandes quantidades de recursos devido a
incertezas. Não saber o que vai acontecer gera a necessidade de se fazerem assunções caras e baseadas em
estimativas que não incorporam toda a
informação disponível. Imagine o que
poderia melhorar nos seus processos
e a redução de custos que seria gerada
se soubesse – com detalhe e ao nível
dos componentes – quando e porquê
as suas máquinas elétricas (como por
exemplo transformadores de potên-

cia ou turbinas eólicas) iriam falhar. A
Jungle tem como missão principal a
redução desta incerteza.

História
Os fundadores conheceram-se durante
os seus estudos na Universidade Tecnológica de Delft, na Holanda. O Sílvio
Rodrigues e Tim Kock eram colegas
de casa e Alexander Helmer era um
amigo de longa data, com o curso de
Engenharia Aeroespacial com foco em
algoritmos de aprendizagem reforçada.
Sílvio fez um doutoramento em que a
otimização de problemas multiobjetivo não convexos era a componente
principal. E Tim tem um background
forte em computação distribuída, o que
facilita a criação de ferramentas para
tratamentos de grandes volumes de dados. Ou seja, apesar de serem de áreas
diferentes, todos tinham curiosidade e
interesse pelas mesmas tecnologias:
otimização, aprendizagem automática e
inteligência artificial.
A ideia de criar a Jungle surgiu depois
de perceberem que tinham um bom
entendimento sobre estas tecnologias
e o desejo de as aplicar a casos reais
onde as operações são feitas baseadas
em assunções, existe um grande risco
associado e as empresas simplesmente
não têm os recursos, tempo, ou know
-how necessários para inovarem verdadeiramente.

Funding Stage
Seed – inside investment

Tecnologias usadas
Depende da aplicação. Por exemplo,
para aprendizagem automática, é usada
uma combinação de diferentes tecnologias open-source juntamente com
software desenvolvido na Jungle. Entre
outros, usam tecnologias como dask
que facilitam o processamento de dados
em paralelo em centenas de computadores na cloud, datashader que permite
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visualizar centenas de milhões de pontos em simultâneo e ferramentas como
o Tensorflow e o Pytorch que interagem,
de maneira simples, com o grande poder
de processamento das placas gráficas
de última geração.
Coordenação/Autoria: Hugo Vaz Oliveira, Beta-i
Info
jungle.ai
facebook.com/jungleai
twitter.com/jungledotai
instagram.com/jungle.ai
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Factos e Milestones
75.000+ profissionais registados
2.000+ novos utilizadores por mês
2.500+ novas candidaturas por mês
200+ empresas ativamente a
recrutar
600+ ofertas de emprego
€2M+ em revenue em 2018

Funding Stage
Pre-seed – Portugal Ventures + LC Ventures. Total amount: 820K

Tecnologias usadas

Beta-i

Landing.jobs

Ruby, Heroku, Postgres, Slim, Bootstrap,
jQuery, JavaScript, HTML, CSS, Agile
Methodologies
Coordenação/Autoria: Hugo Vaz Oliveira, Beta-i

Fundadores: José Paiva e Pedro Oliveira

A Landing.jobs tem como objetivo
conectar as empresas aos profissionais
nas áreas de tecnologia que se encontram à procura de emprego na Europa.
Com uma crónica escassez de competências no setor, a Landing.jobs apoia
os candidatos a encontrarem as oportunidades que mais se adequam ao seu
perfil de forma transparente e eficiente.
Este suporte é estabelecido, juntando
o fator humano à inteligência artificial,
onde se destacam algoritmos de curadoria e recomendação de ofertas.

Info
landing.jobs
facebook.com/LandingJobsPage/
twitter.com/Landing_jobs
instagram.com/landing_jobs

Vodafone

OnTop
Fundadores: Nuno Folhadela

Transformar o mundo real numa plataforma de entretenimento.

História

História

A ideia de criar este produto surgiu
quando os dois fundadores se conheceram num evento da Startup Lisboa. José
Paiva trabalhou muitos anos no setor
das TI e juntamente com Pedro Oliveira tinha a noção da dificuldade que o
mercado sente em recrutar profissionais
de tecnologia, principalmente porque
muitas empresas de recrutamento não
compreendem as competências técnicas exigidas por essas funções e têm
difiuldade em avaliá-las nos candidatos.

OnTop nasce da evolução do estúdio
vencedor de inúmeros prémios na área
de jogos mobile Bica Studios, ao focarse somente em ecrãs tácteis e óculos de
realidade aumentada.

Factos e Milestones
Criadores do PuzzlAR, eleito o
melhor jogo de realidade aumentada
de 2017 pelo site de referência Next
Reality e finalista dos Auggie Awards.
Desenvolvimento nas plataformas

Juntando o
fator humano
à inteligência
artificial, a
Landing.jobs
conecta as
empresas aos
profissionais
nas áreas de
tecnologia
que se encontram à procura
de emprego
na Europa
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de realidade aumentada do mercado
(ARKit, ARCore, HoloLens, Google Tango, Epson Moverio, Ximmerse, outros).
Títulos destacados pela App Store e
Google Play.
Lançamento de cinco jogos para o
mercado, conseguindo mais de meio
milhão de downloads e uma média de
4.7 estrelas em todos os títulos.

Resultados

Realidade aumentada via Unity, ARKit,
ARCore, Vuforia, HoloLens e framework
próprio.

Um ação totalmente diferente onde, ao
invés de incentivar as filas a troco de
brindes, estimulou as pessoas a explorarem todo o recinto do festival e a terem
contacto com uma tecnologia nova.
Com o jogo a ter também uma tabela de
pontos, foi grande o frenesim de todos
os participantes para chegarem ao topo
e ganharem uma variedade de prémios,
indo de um lenço a um smartphone topo
de gama. A iniciativa decorreu durante
os quatro dias do festival, das 12h as
22h, e acumulou muitos milhares de
participantes.

Solução

Coordenação/Autoria: Francisco Viana, Vodafone

Funding Stage
Growth

Tecnologias usadas 

Rockout
é um jogo
que desafia
as pessoas
presentes no
Rock in Rio a
procurarem
40 instrumentos musicais
e figuras
famosas pelo
recinto

positivos móveis (iOS e Android).

Vodafone Rockout: Jogo de realidade
aumentada para os visitantes do Rock in
Rio providenciado pela Vodafone.

Info
916287820

Desafios
Proporcionar uma experiência diferenciadora através da realidade aumentada,
mostrando o futuro desta tecnologia.
Inspirado no sucesso Pokémon GO, Vodafone Rockout é um jogo que desafia
as pessoas presentes no Rock in Rio a
procurarem 40 instrumentos musicais
e figuras famosas pelo recinto. Para o
efeito, os festivaleiros tiveram que andar
atentos ao seu redor, para que sempre
que avistassem uma imagem do jogo
(um marcador) ora numa árvore, no
topo de uma torre ou, nas costas de
promotor em movimento, deveriam tirar
de imediato, o telemóvel. Com o smartphone na mão e aplicação Rockout
aberta, deveriam apontar a câmara para
a imagem e de seguida, girar o disco do
jogo para revelar um instrumento digital
sobre o mundo real.

Tecnologia
Uso de framework próprio OnTop em
conjunto o SDK Vuforia, de modo a
alcançar uma maior variedade de dis-

Vodafone

Bondlayer
Plataforma de criação de layouts para websites e
apps nativas

Desafios
A ativação no espaço digital de uma
marca como a Vodafone impõe simultaneamente, rapidez, flexibilidade e elevados standards em termos de UI-UX, de
performance e integridade. Ao longo do
ano, é necessário conceber, implementar e atualizar inúmeros websites e apps
nativas neste âmbito. As campanhas e
eventos sucedem-se impondo coordenação continua entre gestores de produto
e de projeto, webdesigners, front-end
developers, back-end developers, gestores de conteúdo e parceiros múltiplos.
O caso do apoio aos festivais Vodafone
Paredes de Coura, Vodafone Mexfest e
Rock in Rio são um bom exemplo destas
ativações de marca para o qual são
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desenvolvidas apps nativas assim como
websites. Neste âmbito, a velocidade de
desenvolvimento e a flexibilidade, não
apenas na manutenção como alterações, são absolutamente criticas.
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três semanas, viu reduzidos os ciclos
de desenvolvimento para uma ou duas
semanas de desenvolvimento e de atualização imediata.
Coordenação/Autoria: Francisco Viana, Vodafone

TECNOLOGIA
A Bondlayer é uma plataforma composta de um motor visual de criação de
layouts para websites e apps nativas,
complementada por um CMS robusto
totalmente modelável, para os gestores
de conteúdos gerirem o seu conteúdo
de forma fácil e rápida.
Ao dispensar a intervenção de developers, dependendo apenas da intervenção de um webdesigner, sem qualquer
limitação de templates ou módulos
pré-estabelecidos, esta plataforma acelera de forma muito considerável tanto o
processo de criação, aprovação, implementação, lançamento como também
da atualização e alterações posteriores.
Isto representa uma flexibilidade única
quando comparada com as restantes
soluções do mercado.
Outras das grandes vantagens da tecnologia prende-se com a possibilidade
de fazer atualizações integrais das apps
over-the-air, quer em termos de estrutura
como de layouts e de conteúdos, sem
ter de voltar a passar pelo processo
de submissão às stores. Desta forma,
mudanças que noutros sistemas podem
levar uma semana ou mais, no processo
passam a ficar resolvidas em literalmente poucas horas.
Também de ressaltar a vantagem prática de poder alimentar a partir de um
único backoffice as apps nativas e os
websites responsive multilingue, tanto
no que diz respeito ao conteúdo como
aos layouts.

RESULTADOs
A Vodafone cuja experiência passada
passava por processo de desenvolvimento de dois meses e processos de
atualização que podiam demorar até

Vodafone

CardioID
Aquisição de sinais cardíacos

A história da CardioID Technologies
começa em 2009, no Instituto de Telecomunicações (IT), no Instituto Superior
Técnico (IST), num grupo de investigação liderado pela Prof. Ana Fred, focado
no estudo e aplicação de técnicas de
reconhecimento de padrões e aprendizagem automática à área dos biosinais,
tais como o electrocardiograma (ECG),
resistência galvânica da pele (EDA),
electromiografia (EMG) e eletroencefalografia (EEG).
No desenrolar da investigação no IT,
onde a equipa desenvolvia investigação
na utilização do ECG para fins de identificação biométrica, o grupo deparou-se
com a necessidade de encontrar uma
plataforma que permitisse a aquisição
de sinais fisiológicos, de forma fácil e
barata. Esta questão levou à criação
da plataforma BITalino, um sistema de
baixo custo e modular, que pretende
democratizar a aquisição e análise de
biosinais, projeto dinamizado pelo investigador Hugo Silva.
Lançado em 2013, o BITalino está atualmente na segunda versão, sendo que a
sua utilização foi essencial para o desenvolvimento inicial da CardioID, uma
vez que permitiu rapidamente testar
vários cenários de aquisição, de modo
a que esta seja não-intrusiva, simples, e
conveniente. A combinação do potencial
biométrico do ECG com sistemas de
aquisição não-intrusivos e algoritmos

A Bondlayer é
uma plataforma composta
de um motor
visual de
criação de
layouts para
websites e
apps nativas,
complementada por um
CMS robusto,
totalmente
modelável

A CardioID é
uma startup
que usou a
investigação
académica
combinando-a
com o desenvolvimento de
algoritmos e
de hardware
dedicado
nas áreas
centradas
na aquisição
de sinais
cardíacos

de processamento automático levou a
que esta investigação fosse considerada
interessante, não só do ponto de vista
académico, com a publicação de inúmeros artigos científicos em revistas e conferências internacionais, mas também
como uma possível ideia de negócio.
Assim, em 2013, a nossa abordagem de
biometria por ECG, sob o nome Vitalidi,
obteve reconhecimento do potencial empreendedor da tecnologia, tendo ganho
o 1º prémio na iniciativa InovPortugal
do programa Acredita Portugal, melhor
Pitch no Venture Day Lisbon organizado pela Beta-i/IE Business School, e
reconhecimento com a participação no
Top 10 do European Young Innovators
Forum. Seguiu-se a participação no
acelerador Lisbon Challenge (1ª edição),
onde foram expostos de forma intensa
ao empreendedorismo e à realidade das
startups.
Este processo levou à criação da CardioID Technologies, uma startup que
usou a investigação iniciada no IT/IST,
combinando-a com o desenvolvimento
de algoritmos e de hardware dedicado
nas áreas centradas na aquisição de
sinais cardíacos. A equipa fundadora era
constituída por André Lourenço, Carlos
Carreiras, José Guerreiro, Ana Priscila
Alves e Ana Fred.
Como marcos na evolução da CardioID,
podemos mencionar a participação
no acelerador SOUL-FI, suportado pela
tecnologia FIWARE (uma plataforma
que facilita a interoperabilidade entre
vários serviços digitais), que culminou com a criação da primeira versão
do CardioWheel. A participação num
projeto P2020 em consórcio, na área da
mobilidade urbana. A participação num
programa de aceleração na StartupBraga
ligado à área da saúde. O desenvolvimento de provas de conceito com vários
players nacionais e internacionais na
área da mobilidade (Bosch Car Multimedia, Barraqueiro Transportes, Alstom) e,
mais recentemente, a participação no

acelerador europeu Impact Connected
Car que une quatro clusters da indústria
automóvel europeia e alguns stake-holders chave.
A CardioID está neste momento no
processo de industrialização e produção
do CardioWheel em escala. Em termos
de financiamento, procura investimento
para acelerar este processo e alargar
o processo de comercialização a nível
internacional.
Coordenação/Autoria: Francisco Viana, Vodafone
Info
cardio-id.com
info@cardio-id.com

Vodafone

Fractal Mind
Fundadores: Rui Cordeiro

Esperar é uma seca não é?
As lojas são desconfortáveis, só vamos
quando tem mesmo de ser e às mesmas horas a que todos podem, e sempre
que muda o número da senha parece
que nunca é o nosso. E que é de propósito.
Mexer nos algoritmos das filas de espera e nos layouts das lojas reduz o tempo
até certo ponto, porque a quantidade de
pessoas não muda, nem os horários de
pico. Os problemas que as pessoas sentem que precisam de resolver presencialmente continuarão a existir.
Mas então e se, ao invés de endereçarmos o tempo de espera, mudássemos
antes a perceção do tempo? E se este
tempo de espera inalterável pudesse ser
transformado numa experiência divertida, informativa e com benefícios para o
cliente?
“Time flies when you’re having fun” –
segundo o conceito de flow, vindo da
psicologia positiva, existe um patamar
de envolvimento numa tarefa, em que

nos abstraímos de aspetos como as
sensações físicas ou a percepção da
passagem do tempo.
A solução passa então pela criação de
uma aplicação web, mobile-first, que estabelece o elo de ligação entre o cliente
e o sistema de filas de espera, e, com
base no tempo estimado de espera para
um dado cliente, disponibiliza um conjunto de ferramentas e dinâmicas, como
quizzes multiplayer, surveys, mini-jogos
ou vídeos, para o envolver e entreter, ao
mesmo tempo que acrescenta valor à
experiência de loja.
Ao abraçar esta experiência alternativa
de espera em loja, o cliente não só se
entretém durante esse período, como
pode ainda ser recompensado com
promoções especiais, oportunidades ou
experiências únicas.
Desta forma, a Vodafone consegue não
só reduzir o atrito na relação com o
cliente em loja, como aumentar os seus
níveis de satisfação e ainda potenciar
oportunidades de cross-selling e upselling.

2013: Primeiro projeto de gamification em Portugal – Worten
2015: Fundação da Fractal Mind,
com apenas o seu fundador
2017: Expansão da empresa para
oito funcionários para servir novos
clientes
2017: Prémios Projeto Worten
Winners:
Portugal Digital Awards: Best
Digital Workplace
Sonae Innovation Award: Best
Innovation Project
Prémios RH 2017 by IRH: Digital
RH

Funding Stage
100% capitais próprios

Tecnologias usadas
Front-end e back-office: JavaScript,
CSS, HTML5, ReactJS, KnockoutJS,
Webpack JS
Back-end: Funifier Platform (MongoDB, Groovy, Java)
Coordenação/Autoria: Francisco Viana, Vodafone

História
A Fractal Mind é fundada em 2015, após
o regresso do Rui Cordeiro a Portugal,
depois de 13 anos em França em que
acumulou experiência como designer de
jogos e consultor de inovação, gamification e design thinking. Nessa data a
empresa tinha apenas um cliente – a
Worten –, sendo que, com a expansão
da equipa em 2017, inicia novos projetos
e ganha clientes de grande dimensão
nacional e internacional (como o Grupo
Nabeiro, Cetelem ou Adidas).
A equipa multidisciplinar da Fractal Mind
tem um grande foco: criar um impacto
positivo na sociedade, com o poder da
gamification e do design thinking.

Factos e Milestones
2012: Rui Cordeiro, consultor
freelance em inovação, gamification &
design thinking

Info
geral@fractalmind.pt
933 001 481

A equipa
multidisciplinar da Fractal
Mind tem um
grande foco:
criar um impacto positivo
na sociedade,
com o
poder da
gamification
e do design
thinking

5
Qualificações
Digitais

A

s Tecnologias
de Informação,
Comunicação
e Eletrónica (TICE) são
atualmente umas das
competências mais críticas
nas empresas, em Portugal
e no mundo. A economia
digital precisa de profissionais
com formação nestas áreas,
mas continua a existir um
gap entre as necessidades
do mercado de trabalho e a
disponibilidade de talentos com
as capacitações desejadas.

A tecnologia transformou as qualificações
base exigidas aos candidatos e obrigou as empresas a acelerar a sua literacia digital. Este processo
contou com a massificação da utilização das redes
sociais, do acesso banda larga, smartphones e wi-fi.
Uma revolução tecnológica que aconteceu primeiro
na nossa vida privada do que nas organizações, o
que levou a que alguns candidatos apresentassem
mais qualificações tecnológicas do que algumas das
empresas. Um choque cultural entre o “touch” e o
“fax” que está muito ligado à entrada dos millenials
nas empresas.
Mas a tecnologia não desafia apenas os processos
e as multigerações, o desafio das competências
para trabalhar especificamente em IT não é novo.
O número de diplomados em ciências, tecnologia,
engenharia e matemática (CTEM) em Portugal é dos
mais elevados entre os países da OCDE, de acordo
com o relatório da Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Económico (OCDE) “Education at
a Glance 2017”. Mas este número elevado deve-se,
sobretudo, à percentagem de licenciados dos cursos de engenharia, construção e indústria. Porque
Portugal conta apenas com 1% de diplomados em
tecnologias da informação e da comunicação (TIC),
uma das percentagens mais baixas de todos os
países da OCDE, cuja média é de 4%. Se conside-

a economia
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rarmos que as nossas universidades
nestas áreas de competência estão nos
principais rankings e que Portugal tem
um dos ordenados médios mais baixos
da Europa, é fácil compreender que o
perfil de IT é um dos mais procurados
no nosso país mas que muitas vezes
não sente atratividade para ficar em
terras lusas.
Ao reconhecer este gap entre a procura
e a oferta, as empresas têm em conjunto com o Governo e com as universidades multiplicado as suas iniciativas
para motivar o ingresso nestes cursos,
valorizando o ensino técnico e ainda
criando programas de reconversão com
taxas de sucesso muito interessantes
mas que partem sempre de uma base
de conhecimento lógico e analítico.
Apesar destes progressos, os anúncios
de emprego continuam a pedir experiência nos perfis tecnológicos e as empresas a receber entre um a cinco candidaturas por vaga (sendo alguns dos
CVs não aptos para o perfil). E é nessa
capacidade de atração dos candidatos
que há um caminho a percorrer, quer
seja porque a tecnologia possibilita o
trabalho remoto, quer porque a própria
forma de recrutar está a ser alterada
pela tecnologia ou mesmo porque as
novas gerações em conjunto com as
restantes estão a alterar os seus drivers
de decisão em relação ao emprego. O
employer brand das empresas, ou seja a
sua marca enquanto entidade empregadora, vai ter um papel decisivo e a sua
importância resulta da transformação
tecnológica que hoje vivemos.
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Fundação Vodafone

CiberEstudo
Novo recurso de educação online

A educação escolar em Portugal desenvolve-se em três níveis: os ensinos
básico, secundário e superior.
O ensino básico é universal, obrigatório
e compreende três ciclos sequenciais,
sendo o primeiro de quatro anos (1º ano,
2º ano, 3º ano e o 4º ano), o segundo
de dois (5º ano e 6º ano) e o terceiro de
três (7º ano, 8º ano e 9º ano). Apresentando um total de 879.538 alunos
matriculados no ensino básico público
(fonte: www.pordata.pt).
Com a evolução da tecnologia surgem, a
cada ano que passa, novas ferramentas
de suporte ao ensino, sendo que a utilização de plataformas de conhecimento
digitais tem vindo a dar um contributo
especial na construção do conhecimento, designadamente ao nível das práticas
educativas.
As novas tecnologias podem funcionar
como complemento ao atual modelo pedagógico de ensino evoluindo para uma
base mais tecnológica, capaz de difundir
em rede as informações científicas e
encurtar as distâncias, proporcionando uma aprendizagem mais
equitativa.
A Associação Ciberdúvidas da
Língua Portuguesa, a Associação
de Professores de Matemática e a
Fundação Vodafone desenvolve-

Portugal
conta apenas
com 1% de
diplomados
em tecnologias da
informação e
da comunicação, uma das
percentagens
mais baixas
de todos os
países da
OCDE, cuja
média é de 4%
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A utilização
de programas
de ensino virtual, quando
perfeitamente
integrados
no sistema
de ensino,
podem
contribuir
para colmatar
fatores de
desigualdade

ram a plataforma CiberEstudo que serve
de complemento de estudo para as
disciplinas de português e matemática,
dirigida, atualmente, a alunos dos 4.º, 6.º
e 9.º anos de escolaridade, com conteúdos alinhados com o programa aprovado pelo Ministério da Educação.
O CiberEstudo foi desenvolvido assente
nos pressupostos de ser um recurso de
educação online, disponibilizando para a
comunidade educativa métodos de estudo e acompanhamento mais atrativos e
eficazes, orientados para promoção do
sucesso escolar dos alunos.
“Caminhamos para um futuro cada vez
mais tecnológico e interativo e, como tal,
as novas tecnologias devem ser desenvolvidas para serem um importante
aliado na construção do conhecimento
e até mesmo nas práticas educativas”,
sublinha Mário Vaz, Presidente da Fundação Vodafone Portugal. E acrescenta:
“Os jovens são, por natureza, abertos a
novas experiências dinâmicas e enriquecedoras, pelo que esta ferramenta será
seguramente um poderoso aliado no
seu processo formativo”.
Para José Manuel Matias, da Associação
Ciberdúvidas, “o atual modelo pedagógico de ensino pode ser alavancado se
colocarmos as novas tecnologias ao
serviço dos métodos de estudo. Esta
plataforma tem mais de 2.600 exercícios
interativos, com testes e exames que
poderão ser corrigidos por professores
no prazo de 24 horas, e através da qual
os encarregados de educação vão conseguir analisar o desenvolvimento dos seus
educandos (é uma ferramenta opcional)”.

Desafios
O principal objetivo da plataforma
CiberEstudo é contribuir para a melhoria
do nível de desempenho das disciplinas
de Português e Matemática. Bem como
permitir que uma base cada vez maior
de alunos do ensino básico possa aceder a estas novas ferramentas de auxílio
ao estudo.

Tecnologia
O CiberEstudo é uma plataforma web
dirigida a alunos e encarregados de
educação, tem mais de 2.600 exercícios
com dicas e sugestões e de resolução
cerca de 72 exames e testes criados de
raiz. Nesta plataforma há a preocupação
de se aliar a parte pedagógica à lúdica
e, nesse sentido, os alunos têm acesso
a jogos interativos que vão permitir a
consolidação de conhecimentos de uma
forma divertida.
Esta ferramenta, que contempla a
organização formal das metas curriculares, distingue-se pela abundância de
atividades lançadas, pela possibilidade
de o aluno ver as suas respostas classificadas por professores-corretores e
pela interação com os encarregados de
educação, através de relatórios sobre o
desempenho dos seus educandos.

ResultadoS
Presentemente a plataforma conta com
168 alunos registados, os quais responderam a mais de 4400 perguntas em
modo de estudo, mais de 260 em modo
de jogo e passaram mais de seis horas
em simulação de testes ou exames.
Atualmente foram registadas, pelos alunos inscritos na plataforma mais de 30
horas de estudo, e cerca de três horas
em modo de jogo.
A introdução de programas digitais
no ambiente de estudo dos alunos é
um passo fundamental rumo à era do
conhecimento. No entanto, a tecnologia,
por si só, não é suficiente para responder às necessidades de aprendizagem.
Para potenciar ao máximo estes novos
recursos, toda a comunidade escolar necessita de acompanhar a transformação
digital dentro e fora da “sala de aula”,
designadamente ao nível das competências digitais das pessoas que permitirão
explorar de forma mais eficiente os
recursos tecnológicos.
De realçar, ainda, que a utilização de
programas de ensino virtual, quando
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perfeitamente integrados no sistema de
ensino, podem contribuir para colmatar
fatores de desigualdade decorrentes
de vários fatores, como por exemplo ao
nível social ou de saúde.
Coordenação/Autoria: Ana Mesquita Veríssimo,
Fundação Vodafone

Microsoft

EPRAMI
Ambientes imersivos e colaborativos na
qualificação para a indústria. Metodologia
pedagógica de formação suportada em Microsoft
Teams e Windows Mixed Reality

A EPRAMI – Escola Profissional do Alto
Minho Interior conta já com 25 anos
de experiência e inovação pedagógica
na formação profissional inicial. Num

contexto de elevada mutação das
especificações de entrada no mercado
de trabalho, em particular no mercado
de trabalho industrial, a EPRAMI tem implementado, no seu processo formativo,
um conjunto de tecnologias Microsoft
que apoiam o aluno na transição para
o mercado de trabalho, quer do ponto
de vista técnico, quer do ponto de vista
organizacional.

Desafios
Tornar o desenvolvimento de projetos o mais próximo possível de um
ambiente industrial.
Fomentar o trabalho colaborativo
entre alunos gerido e mediado por
professores.
Permitir a exploração de múltiplas
soluções para construção de máquinas
e células robóticas, controlando custos
e maximizando a aprendizagem.

A EPRAMI
desenvolveu
um framework
pedagógico
suportado
em Microsoft
Teams, que
permite o
desenvolvimento de
projetos
virtuais que
mimetizam
um ambiente
industrial real
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alunos e professores com um headset de
WMR, onde são dirimidos os primeiros
erros, quer de função, quer de ergonomia.
Esta presença no mundo da realidade
virtual, permite aos alunos desde cedo
perceber a importância da segurança de
seres humanos na indústria e do planeamento e desenvolvimento de máquinas.

ResultadoS

Tecnologia

Com uma
metodologia
de ensino
suportada em
tecnologia
é possível
atingir uma
maior proximidade do
perfil de técnico desejado,
empregabilidade total
e otimização
financeira

Microsoft Teams – A EPRAMI desenvolveu uma metodologia de trabalho
interna em Project Based Learning (PBL),
adaptada especificamente ao caso da
formação para indústria. Este framework
pedagógico é suportado, do ponto de
vista tecnológico e comunicacional, em
Microsoft Teams, o que permite o completo desenvolvimento de um ambiente
virtual de colaboração que mimetiza o
processo organizacional definido.
Os alunos trabalham num sistema
matricial de gestão organizando-se
em grupos associados a uma secção
de uma fábrica (e.g. embalamento),
e equipas associadas a uma tecnologia utilizada na implementação dessa
fábrica (e.g. robótica). Todos os alunos
colaboram ativamente em pelo menos
dois níveis organizacionais, o que leva
a uma elevada rede de conexões bem
como uma considerável quantidade de
dados. O Microsoft Teams suporta esta
exigente especificação de colaboração
garantindo um registo adequado de
toda a informação e comunicação entre
alunos e entre alunos e professores.
Windows Mixed Reality – A EPRAMI usa
aplicações, desenvolvidas internamente, para Windows Mixed Reality (WMR)
visando promover o desenvolvimento
de protótipos de máquinas pelos seus
alunos. O primeiro protótipo da máquina
a desenvolver é virtual e visitável por

Com a alteração metodológica proposta, suportada em tecnologia Microsoft,
atingiram-se os seguintes resultados,
definidos empiricamente:
Maior proximidade do perfil de
técnico desejado pela indústria envolvente – ao promover a colaboração
subordinada a uma perspetiva matricial, os técnicos formados na EPRAMI
exercitam ativamente, durante o seu
percurso formativo de três anos, os
aspetos colaborativos do trabalho,
estando ativamente preparados para a
indústria do século XXI onde o trabalho em equipa, devidamente formulado, é fundamental.
Taxa de empregabilidade total– nos
cursos onde houve a implementação
deste framework pedagógico bem
como das tecnologias de TI subjacentes, a taxa de empregabilidade
é de 100 %. A indústria envolvente à
EPRAMI absorve todos os técnicos de
mecatrónica, eletrónica, automação
e comando formados na EPRAMI e
reconhece nestes uma capacitação
em tecnologias Microsoft.
Otimização financeira – o material
industrial é de custo bastante elevado.
A sua virtualização em Windows Mixed
Reality, antes da implementação real,
permite uma economia, não comprometendo as aprendizagens – os erros
são virtuais e um aluno pode criar várias iterações de um mesmo trabalho
sem quaisquer custos associados.
Coordenação/Autoria: Vânia Neto, Microsoft e
Jorge Sottomayor Braga, EPRAMI
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TeK.escolaglobal:
tecnologia educativa, do
berço à universidade
Externato Paraíso dos Pequeninos e Colégio das
Terras de Santa Maria

Desafios
Um relatório do World Economic Forum
(WEF) prevê que as novas tecnologias
levem à destruição de 7,1 milhões de
empregos até 2020 e à criação de outros dois milhões. A Fundação MacArthur estima ainda que 65% das crianças
que hoje se encontram na escola terão
profissões que neste momento ainda
não existem. É necessário combinar
competências na área da matemática
e das ciências (das hard skills) com a
componente social (das soft skills). São,
portanto, necessárias inovações educativas que, ao longo das diferentes etapas
formativas, estimulem os alunos no
desenvolvimento destas capacidades.

Tecnologia
A escolaglobal®, em Santa Maria da
Feira, iniciou no ano letivo 2015/16 o
projeto TeK.escolaglobal. Durante dois
anos, cada aluno recebeu um tablet
(pré-escola e 1.º ciclo) ou um notebook
com ecrã touch (a partir do 5.º ano e
incluindo o ensino secundário). A partir
do ano letivo 2017/18, todos os alunos
passaram a ter um notebook, com ecrã
touch, capaz de rodar 360 graus. Todos
estes gadgets tinham Windows Pro,
Office 365, manuais digitais e escola
virtual da Porto Editora, assim como um
anti-vírus com controlo parental.
No primeiro ano letivo, o projeto centrou-se na utilização das ferramentas do
Office 365 para potenciar a sala de aula
invertida (flipped classroom). No ano letivo 2016/17, generalizou-se a todos os
níveis de ensino, da pré ao secundário,
a aprendizagem baseada em projetos.
Cada turma tinha um equipamento

turístico para promover, culminando
com uma atividade concreta, apresentada à comunidade. Também a partir de
2015/16, todos os alunos foram aprendendo programação, com a pré-escola a
utilizar os bee-bots e pro-bots; o primeiro ciclo a usar blockly e os restantes,
python.
Em 2017/18, foi iniciado um projeto
STEM depois de seis docentes receberem formação pela Microsoft em
Copenhaga. Na pré-escola e primeiro
ciclo do ensino básico, foi usado Lego,
sem e com o WeDo2.0, Paint 3D e Minecraft. No segundo e terceiro ciclos, foi
ainda utilizado o Micro:bit e o Acer Cloud
Professor.

ResultadoS
Logo no fim do primeiro ao letivo de implementação do TeK.escolaglobal, 98% dos
encarregados de educação manifestaram
estar muito satisfeitos com o projeto. A
motivação dos alunos aumentou, com
grande impacto na aprendizagem. Alunos
e professores começaram a solicitar novos
espaços de aprendizagem, que permitissem uma maior flexibilidade na organização do espaço. No fim do segundo ano
letivo, foi possível inaugurar o Collaborative
Innovation Lab, baseado no paradigma do
Future Classroom Lab. Também no fim do
ano e no âmbito da aprendizagem baseada
em projetos, cada turma organizou um
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Um relatório
do World
Economic
Forum prevê
que as novas
tecnologias
levem à destruição de
7,1 milhões
de empregos
até 2020 e
à criação de
outros dois
milhões
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O big data
permite
recolher
dados e
compreender
o mercado,
relacionando
informação
sobre o
emprego,
habilitações
da população,
e até prever
comportamentos

evento aberto a comunidade, a esmagadora maioria fora da escola, nos próprios
equipamentos turísticos. O conselho pedagógico da escola considerou a tecnologia
como a mais poderosa ferramenta ao
serviço do professor e o seu maior amigo.
Coordenação/Autoria: Vânia Neto, Microsoft e
Nuno Moutinho, Escolaglobal

Randstad

Mudança de paradigma:
pessoas e perfis
Solução XPT (big data)

Desafios
Com uma taxa de desemprego abaixo
dos 8% e com previsão de descida
(o Banco de Portugal aponta mesmo
para os 6% já no próximo ano) estas
parecem ser boas notícias para todos.
Mas na verdade, já hoje são mais de
5000 os empregos que por mês ficam
por preencher. Na matemática seria

fácil de responder, bastava olhar para
a oferta e começar a preencher essa
procura. Mas, na realidade, o que os
números refletem é uma desadequação entre as competências disponíveis
e as necessárias. E se esta já era sentida há muito tempo na área de IT, hoje
também existe em funções de suporte,
em perfis muitas vezes indiferenciados. Não existem candidatos. O paradigma mudou, não é o candidato que
procura o emprego, mas sim as empresas que procuram os candidatos.

tecnologia
A tecnologia não cria pessoas, cria algoritmos que podem substituir funções
rotineiras, mas nem todas. Se visitarmos
algumas fábricas continuamos a ver
pessoas a fazer a caixa de cartão para lá
colocar os pacotes que saem ordenadamente da linha de produção. Isto porque
o robot que o poderia fazer ainda é mais
caro do que o homem. Se a tecnologia
não “cria” a mão-de-obra que falta, então
qual é o seu papel?

resultados
PORTUGAL,
10 MILHÕES DE PESSOAS, 49,6 INATIVOS
E OS RESTANTES CONCENTRADOS ESSENCIALMENTE
NA ÁREA DOS SERVIÇOS.
Inativos
(entre 15
e 64 anos)

Empreendedores
8%
17%

Inativos
(maiores
de 64 anos)

População
Inativa

Que fazem
10 milhões
de pessoas

19%

14%

49,6%

Inativos
(menores
de 15 anos)

27%
Serviços

10%
4%

Indústria
1%

Agricultura

Desemprego

Fonte: Randstad

A tecnologia e os dados são fundamentais num mercado candidate driven e
que enfrenta a escassez de candidatos
de forma transversal. O big data permite recolher os dados e compreender o
mercado relacionando os dados demográficos de cada região, com a informação sobre o emprego, as habilitações
da população e inclusivamente prever
comportamentos considerando as sazonalidades. A capacidade de interligar
e conectar toda esta informação em
tempo real tem de estar num processo
de decisão estratégico de uma empresa. Veja-se um caso real do final do
ano passado, em que um empresário
afirmava num jornal que tinha 150 vagas e um deserto de candidatos, o que
colocava em risco todo o investimento
efetuado.
Com base na análise dos dados, a
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Randstad com a sua solução XPT (big
data) conseguiria desde logo dizer que
nunca deveria ter sido instalada a unidade industrial naquele distrito, explicando
não apenas com o fundamento na taxa
de desemprego, mas com a caracterização mais fina da população, das suas
competências e até da concorrência em
termos de empresas que procuram o
mesmo perfil.
Num mercado candidate driven, o planeamento das necessidades de pessoas
deve estar ao nível mais estratégico e
a tecnologia tem aqui um papel fundamental. Mas não se restringe à fase de
implementação, continua a ser relevante
na definição da proposta de valor da
organização, na estratégia de marketing
para abordar os candidatos e até dos
salários e benefícios praticados que

podem ser diferenciadores. Se não tivermos este suporte nos dados existentes,
tudo são apenas sensações ou um "diz
que disse" que pode colocar em causa
todo o negócio e até a sua sustentabilidade de uma empresa.
Coordenação/Autoria: Inês Veloso, Randstad

Randstad

CV’s ou keywords, o
homem ou o algoritmo
Processo de recrutamento

O curriculum vitæ (do latim "trajetória
de vida"), também abreviado para CV é
um documento que relata a trajetória

A tecnologia e
os dados são
fundamentais
num mercado
candidate
driven, que
enfrenta a
escassez de
candidatos
de forma
transversal
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educacional e as experiências profissionais de uma pessoa, como forma de
demonstrar as suas competências. O
começo da sua utilização não tem data
definida no tempo e é hoje ainda um
instrumento utilizado com o objetivo
não apenas de registar um percurso
mas também de candidatura.

desafios

As soluções
tecnológicas
permitem
acelerar o
processo de
screening
de CV’s,
identificando
os que têm
mais correspondência
com o pretendido

Em 1998, a Comissão Europeia e o
Cedefop organizaram o "Fórum Europeu para a Transparência das Qualificações" que levaria à criação do modelo
Europass de currículo, hoje sobejamente conhecido mas que não é obrigatório
e muito menos consensual. Em 2002,
o surgimento do LinkedIn, uma rede
social focada na componente empresarial, veio transformar os CVs, ao criar
uma estrutura que vai sendo adaptada
ao longo do tempo e que está visível e
contactável para terceiros (com modelos comerciais associados). Mas não é
esta base de dados acessível a todos
que dá a vantagem competitiva às
empresas, até porque está acessível a
todos e muitas vezes revela-se insuficiente para se compreender verdadeiramente o potencial do candidato.

tecnologia
Os CVs são hoje palavras chave –
keywords – porque o recrutamento e
seleção é cada vez mais feito através
de tecnologia de processamento de linguagem natural (NLP) associado a big
data. Identificar quais as competências
críticas para cada perfil e reconhecer
numa base de dados de mais de 700
mil candidatos o match com essas
palavras chave.
Estas soluções tecnológicas permitem
acelerar o processo de screening de
CV’s, identificando os que têm mais
correspondência com o pretendido.
Na fase de validação, soluções de
gamification, em que os resultados são
comparados com top performers, e en-

trevistas feitas através de um software
não é tecnologia do amanhã. Hoje, em
Portugal, já fazem parte do processo
da Randstad e contribuem para a experiência dos candidatos.

RESULTADOS
Mas se o CV pode hoje ser um perfil de
LinkedIn, na verdade todas as soluções
que estão disponíveis servem para
acelerar o momento crítico do recrutamento e seleção, o momento em que
duas pessoas falam pela primeira vez
(seja presencial ou online). A inteligência emocional, o espontâneo e imprevisível, a capacidade de surpreender e de
mostrar ainda mais é de pessoa para
pessoa. A experiência de ser humano
e de ser consultor não é ainda substituível por qualquer tecnologia, pelo
contrário, a tecnologia permite é que os
processos de recrutamento e seleção
estejam verdadeiramente focados
neste momento, onde acresce valor e
que são decisivos na identificação de
talento.
Coordenação/Autoria: Inês Veloso, Randstad

Randstad

Employer Brand:
estratégia
para atrair e reter talento
Captação e retenção de talento

A tecnologia tem um papel fundamental no processo de decisão de captação
e retenção de talento, não apenas na
análise dos dados demográficos, de
emprego e de formação, mas também
na perspetiva das empresas.

desafios
Conhecer cada uma das marcas e
compreender de que forma elas são
percepcionadas e vividas pelos colabo-
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radores enquanto entidade empregadora é fundamental.

tecnologia
Soluções de HR analytics que relacionem estudos de satisfação em real
time, surveys a colaboradores, análises
de turn-over são dados críticos para
essa análise. Em paralelo, acompanhar as referências, não apenas nas
redes sociais onde também há muita
informação ligada ao produto/serviço,
mas em especial o que é registado em
sites como o Glassdoor e o Indeed que
publicam o feedback de candidatos e
de trabalhadores sobre a sua experiência com e em determinada empresa.
Este conceito de TripAdvisor aplicado
ao emprego é cada vez mais utilizado pelos candidatos e valorizado por
motores de busca como o Google em
termos de algoritmo para ordenar as
vagas por empresa.
O Google for Jobs lançado já em várias
partes do mundo chega este ano também a Portugal e a valorização do algoritmo vai transformar a forma como
se escrevem os anúncios, sempre na
procura constante da relevância.

resultados
É crítico conhecer o que quem não
trabalha na empresa pensa sobre a
mesma enquanto entidade empregadora e, ao mesmo tempo, compreender o que move as pessoas nas suas
decisões de carreira e quais os níveis
de confiança para uma mudança. Estes
são dados que a Randstad apresenta
a nível nacional no estudo feito pelo
grupo TNS Employer Brand Research.
Nos resultados de 2018, perante uma
decisão de emprego, 53% dos inquiridos destacaram como fator primordial
o equilíbrio entre a vida pessoal profissional, seguida pela estabilidade de
carreira (52%), que até aqui era apontado como fator mais relevante pelos
inquiridos. Outra evolução a destacar

diz respeito à valorização do critério
progressão de carreira (51%) face ao
ambiente de trabalho (49%), que era um
dos fatores em evidência em 2017. O
salário e benefícios continuam a ser o
critério mais importante numa decisão
de emprego (66%) mas, de acordo com
a Randstad, este é um fator “higiénico”
na relação laboral e não um elemento
diferenciador na proposta de valor do
empregador (EVP – employer value
proposition).
A tecnologia tem a capacidade de recolher e de integrar estes dados externos
e internos e é parte crítica na decisão
de captação e atração de talento, representando por isso um papel principal
nas qualificações.
Coordenação/Autoria: Inês Veloso, Randstad
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O Google for
Jobs lançado
já em várias
partes do
mundo chega
este ano
também a
Portugal. A
valorização do
algoritmo vai
transformar a
forma como
se escrevem
os anúncios

6
inovação
social

A

inovação social
consiste no
desenvolvimento de
soluções inovadoras para
problemas da sociedade, com
impacto positivo superior
às soluções existentes.
Neste campo, a utilização da
tecnologia tem um enorme
potencial, principalmente
se colocada ao serviço dos
empreendedores e das
organizações que trabalham
para encontrar soluções mais
eficazes e eficientes para os
principais desafios sociais e
ambientais.

Recorrendo às novas tecnologias de informação, é possível criar instrumentos que articulem
a oferta e a procura de produtos agroalimentares de
base local, incluindo organizações sociais, famílias
carenciadas e que, simultanemanete, seja um mecanismo económico potenciador da geração de rendimento e emprego nas comunidades locais.
As novas tecnologias podem também ser um aliado
muito importante na divulgação dos produtos locais
aumentando a proximidade entre o produtor e o
consumidor por meio das aplicações móveis, e da
georreferenciação dos mercados.
Os mercados locais de proximidade assentes em modelos de comércio eletrónico reduzem os elos da cadeia de distribuição, tendo ainda um importante papel
de incentivo de práticas ambientalmente sustentáveis,
contribuindo para uma menor pegada de carbono,
através da redução dos consumos de energia ao nível
do armazenamento, refrigeração e transporte dos produtos até ao consumidor.
Com base nestes pressupostos concluiu-se que era
relevante desenvolver um instrumento alavancado
nas tecnologias de comunicação e informação, que
permita potenciar ganhos económicos para todas
as partes envolvidas ao longo da cadeia, sobretudo,
designadamente nos eixos social e ambiental.
Os desenvolvimentos tecnológicos têm permitido
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melhorar a qualidade de vida global
e alcançar soluções para muitos dos
desafios enfrentados pelos cidadãos,
empresas e entidades do setor público.
A utilização da tecnologia tem também
um enorme potencial de impacto na resolução dos principais desafios sociais
e ambientais, se colocada ao serviço
dos empreendedores e organizações
que trabalham no sentido de encontrar
soluções mais eficazes e eficientes
para esses desafios.
O potencial de utilização de tecnologia
para a inovação social pode ser analisado a partir de várias dimensões: produtos e serviços, eficiência operacional e
criação de ecossistemas colaborativos.
A nível dos produtos e serviços, a
tecnologia permite não só criar novas
soluções como dar escala a soluções
existentes. Um exemplo desta dimensão é a app what3words que utiliza
tecnologia de georreferenciação para
dar uma morada a todos os cidadãos a
uma escala global, mesmo quando não
existe um sistema oficial de moradas
nos seus países e/ou cidades.
A nível da eficiência operacional, a
utilização de tecnologia permite melhorar a sustentabilidade dos modelos
de negócio ao reduzir custos, inovar
em termos de processos e permitir a
medição de impacto de forma automatizada. Por fim, existem cada vez mais
soluções tecnológicas que permitem
a partilha de dados e informação em
tempo real, incentivando a colaboração
entre organizações, para um melhor
conhecimento das necessidades dos
beneficiários e evidência das intervenções. Um exemplo deste tipo de colaboração é o Impact Investing Network
Map, promovido pela Case Foundation
nos EUA e que trabalha com centenas
de parceiros para recolher dados sobre
o investimento de impacto.
Da mesma forma que a inovação financeira tem vindo a transformar a maneira como o investimento é alocado para

em portugal 2018
6. A Tecnologia na Transformação da Inovação Social

165

criar impacto, os próximos anos serão
marcados pela adoção de inovações
tecnológicas na promoção de novas e
mais eficientes soluções para a resolução de desafios sociais e ambientais.

Fundação Calouste Gulbenkian

Aidhound
Software as a service (SaaS) para melhorar a
eficiência das organizações sociais

Desafios
O Aidhound é uma empresa portuguesa que desenvolveu um software as a
service (SaaS) para melhorar a eficiência das organizações sociais na sua
gestão diária e de casos. Existem cerca
de 60,000 organizações sociais em Portugal. A grande maioria destas organizações não utiliza sistemas de informação e implementa processos com base
em papel, telefonemas e, na melhor das
hipóteses, folhas Excel. Como resultado, a informação sobre os beneficiários
e sobre atividades desenvolvidas perdese em arquivos, não existindo utilização
dessa informação para benefício dos
beneficiários e eficiência da organização. A utilização do Aidhound permite
aumentar a produtividade em cerca de
20% e reduzir os custos de estrutura
em 10%.

Tecnologia
A solução tecnológica desenvolvida pelo
Aidhound funciona em ambiente web e
apresenta várias funcionalidades que
permitem gerir equipas com alocação
de responsabilidade e gestão de projeto,
criar perfis de beneficiários, gerir rotas,
monitorizar gestão de casos, criar relatórios flexíveis e customizados, definir
objetivos, visualizar dados estatísticos e
partilhar informação com outras equipas
dentro da organização ou com organizações externas.

O potencial
de utilização
de tecnologia
para a inovação social
pode ser analisado a partir
de várias
dimensões:
produtos e
serviços,
eficiência
operacional
e criação de
ecossistemas
colaborativos
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A Planetiers
utiliza uma
plataforma
tecnológica
para reunir
todos os
atores do
mercado sustentável e que
pretendem ter
um impacto
positivo no
planeta

RESULTADOs

RESULTADOs

Até ao momento, o Aidhound tem cerca
de 2,000 utilizadores distribuídos por
mais de 10 organizações como a Fundação Calouste Gulbenkian ou a Câmara
Municipal de Lisboa, mas o projeto teve
início na Comunidade Vida e Paz, onde
as funcionalidades foram desenvolvidas
e adaptadas.
Através do Aidhound, a Comunidade
Vida e Paz reduziu em 20% os custos
associados à entrega de comida a
populações sem abrigo e reduziu em
oito horas semanais o tempo que cada
gestor(a) de caso passa em processos
administrativos.

Nos primeiros meses de operação, a
Planetiers teve cerca de 90,000 páginas
visitadas, mais de 500 produtos registados, 15 novos produtos por semana
e conta com embaixadores como o
professor Mohan Munasinghe, Prémio
Nobel da Paz.

Coordenação/Autoria: Luís Jerónio, Fundação

Portal de cursos de línguas e eventos de convívio
e intercâmbio para migrantes, refugiados e
expatriados

Calouste Gulbenkian e António Miguel, MAZE

Coordenação/Autoria: Luís Jerónio, Fundação
Calouste Gulbenkian e António Miguel, MAZE

Fundação Calouste Gulbenkian

SPEAK

Desafios
Fundação Calouste Gulbenkian

Planetiers
Plataforma online para a sustentabilidade

Desafios
A Planetiers pretende ser a primeira plataforma online para a sustentabilidade.
Tem como ambição reunir num só local
tudo o que pode ser feito pelo planeta.
Oferece uma loja online (marketplace)
onde se encontram os principais produtos e soluções sustentáveis no mercado,
de forma fácil e rápida.

TECNOLOGIA
A Planetiers utiliza uma plataforma
tecnológica para reunir todos os atores
do mercado sustentável e que pretendem ter um impacto positivo no planeta, sejam consumidores particulares,
empresas ou entidades públicas. Junta
duas grandes tendências: comércio
online e a procura por produtos sustentáveis, permitindo a operação em
escala e a viabilidade do seu modelo
de negócio.

O SPEAK foi fundado em 2014 com a
missão de promover a inclusão e o sentimento de pertença junto de migrantes,
refugiados e expatriados, para que estes
vivam em sintonia com as comunidades locais. Para o cumprimento desta
missão, implementa cursos de línguas e
eventos de convívio e intercâmbio de experiências que promovem a multiculturalidade e a valorização da diversidade.

TECNOLOGIA
Tendo por base uma solução tecnológica através de um portal online, o
SPEAK torna eficiente todo o processo
inscrição, pagamento, criação de cursos
e acompanhamento. Segue um modelo
de negócio online2offline: os processos
são geridos online de forma a garantir
uma maior eficiência e minimização de
custos fixos e assegurar uma tração
saudável em termos de volumes de inscrições. A experiência de aprendizagem
e partilha acontecem presencialmente.
Existe uma correlação positiva e proporcional entre a geração de receitas e
o impacto social do SPEAK, na medida
em que um cliente pode simultanea-
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mente ensinar uma língua (ser Buddy) e
aprender, promovendo assim o SPEAK a
integração dos participantes enquanto
gera receitas por esse serviço. Com este
modelo, quanto mais participantes e
melhor a qualidade do serviço prestado,
maior serão as receitas e o impacto
social junto do público-alvo.

RESULTADOs
O SPEAK começou em Leiria, tendo
expandido para outras sete cidades
portuguesas onde está presente neste
momento. Em 2016 iniciou a sua expansão internacional, estando atualmente
presente em Itália, Alemanha e Espanha.
No total, o SPEAK já contou com mais de
6.000 participantes em cursos e 5.500
participantes em eventos, contando com
uma comunidade de 151 países. O SPEAK
também está em todo o território nacional
com uma resposta específica para pessoas refugiadas numa parceria com o Alto
Comissariado para as Migrações.
Coordenação/Autoria: Luís Jerónio, Fundação
Calouste Gulbenkian e António Miguel, MAZE

Fundação Vodafone

SmartFarmer
Plataforma que permite comprar produtos
agroalimentares diretamente no produtor

A plataforma SmartFarmer, desenvolvida
em colaboração entre a Oikos – Cooperação e Desenvolvimento e a Fundação Vodafone é um mercado digital ao serviço
dos consumidores e produtores, através
do qual é possível potenciar sinergias entre territórios de baixa densidade e zonas
urbanas, permitindo encurtar os circuitos
de distribuição do setor agroalimentar.

Desafios
O principal desafio da plataforma
SmartFarmer é potenciar os circuitos

agroalimentares e os mercados de proximidade, aproximando os produtores
agrícolas dos consumidores, preferencialmente locais, sejam estes indivíduos
ou entidades coletivas, oferecendo um
conjunto de serviços que facilitam a vida
ao produtor e ao consumidor.

Tecnologia
A plataforma SmartFarmer foi desenvolvida em Liferay e para os sistemas
operativos iOS e Android, pode ser
acedida através de computador, tablet e
smartphones.
O SmartFarmer disponibiliza, entre outras, as seguintes funcionalidades:
Efetuar a compra e venda de produtos e serviços agroalimentares;
Organizar a logística de distribuição, permitindo que os consumidores e produtores decidam sobre as
modalidades de entrega do produto,
desde a recolha no campo, à entrega
em mercados físicos ou entregas ao
domicílio.
Agregar a oferta e a procura por critérios de proximidade física (do mais
próximo para o mais distante);
Disponibilizar cabazes de produtos
para a diáspora (mercado da saudade)
e pacotes de turismo que permitem a
experimentação de produtos, cultura e
vivências do mundo rural;
Possibilitar vendas e compras através de leilões eletrónicos;
Receber notificações no telefone,
por parte do produtor, das encomendas que lhe forem solicitadas, agilizando o processo de recolha e entrega de
frescos;
Permitir a transparência relativa ao

Os mercados
locais de
proximidade
assentes em
modelos de
comércio
eletrónico
reduzem
os elos da
cadeia de
distribuição,
tendo ainda
um importante papel de
incentivo de
práticas ambientalmente
sustentáveis
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A plataforma
SmartFarmer
integra já 21
mercados
eletrónicos de
proximidade
regionais,
representando
uma cobertura
a nível nacional, tendo já
mais de 75
produtores
vendedores
registados

local de origem e ao modo de produção e certificações dos produtos;
Fornecer a geolocalização de
produtores, consumidores, prestadores de serviços e mercados físicos de
proximidade simultaneamente;
Disponibilizar ferramentas que permitirão aos produtores desenvolverem
microsites próprios;
Dar ao produtor informação sobre
o preço médio dos produtos dentro do
SmartFarmer e no mercado.
Disponibilizar o serviço de faturação, emissão de notas de encomenda e guias de transporte e emissão
de ficheiros para comunicação às
Finanças, se os produtores assim o
entenderem;
Os consumidores terão a possibilidade de avaliar cada ato de compra,
personalizar as suas preferências de
compra e receber alertas no telefone.
Efetuar a agregação de oferta e da
procura, permitindo a consumidores
coletivos, como por exemplo instituições de restauração coletiva pública
(como cantinas de hospitais, de
Câmaras Municipais, etc.) ou privada
(restaurantes, cantinas de instituições
de solidariedade, etc.) adquiriram produtos em grande quantidade, mesmo
que estejam sujeitos às regras de
contratação pública.

vendedores registados.
Como fatores críticos de sucesso, entre
outros, são relevantes o nível de literacia
digital dos pequenos produtores rurais,
assim como o grau de associativismo e
cooperação entre produtores. Por outro
lado, e, não menos relevante são os
atuais modelos de logística, com grande
impacto no custo de transporte dos
produtos.
Coordenação/Autoria: Ana Mesquita Veríssimo,

Permite, ainda, efetuar agregação
de ofertas de diferentes produtores,
permitindo efetuar compras em maior
quantidade para um só consumidor,
impendentemente da produção pertencer a diferentes produtores. Disponibilizar serviços de faturação e de entrega,
sistemas de bónus e descontos, vendas
em leilão, doações, entre outros.

Fundação Vodafone

Microsoft

AMI, transformação
digital
Plataforma de trabalho colaborativo

ResultadoS

Desafios

A plataforma integra já 21 mercados
eletrónicos de proximidade regionais,
representando uma cobertura a nível
nacional, tendo já mais de 75 produtores

A transformação digital da Fundação
AMI com a Microsoft permite que a
sua missão (levar ajuda humanitária e
promover o desenvolvimento humano,
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tendo em conta os direitos humanos
e os objetivos de desenvolvimento
sustentável, nas áreas da saúde, social e
ambiental, em qualquer parte do mundo,
independentemente de raça, género,
idade, nacionalidade, língua, política,
religião, filosofia ou posição social,
olhando para cada pessoa como um ser
único, insubstituível, digno de atenção e
cuidado) chegue mais longe e com mais
eficácia.
A AMI, uma organização não governamental portuguesa, com os seus 33
anos de existência está a reinventar-se e
a acompanhar a transformação digital.
Tem sido um processo desafiante que
é entendido internamente como uma
mudança estrutural necessária que visa
melhorar o desempenho e eficácia dos
colaboradores e voluntários.
Otimizar a gestão de tempo e alcançar
melhores resultados, mais donativos e
uma maior visibilidade e notoriedade
da marca AMI são objetivos que fazem
parte desta transformação digital. A
tecnologia assume na fundação um
papel relevante numa mudança que é,

cada vez mais, estrutural e de estímulo
à inovação. Uma melhor eficiência nas
tarefas diárias impulsiona um desenvolvimento sustentado e inclusivo e por
conseguinte uma melhoria do bem-estar
interno. O objetivo último é reduzir ao
mínimo o tempo dedicado a tarefas
administrativas para ganhar mais tempo
para se dedicar aos objetivos humanos
da instituição.
O outro grande objetivo é que as partes
interessadas externas, nomeadamente
doadores, voluntários, parceiros empresariais, financiadores, tenham a mesma
experiência de resposta, independentemente do departamento que responda à
solicitação. Na AMI não existia tracking
de resposta e seguimento do apoio, nem
em certos casos valorização de apoios
em géneros, serviços ou visibilidade.

Tecnologia
Conhecer os doadores e voluntários é indispensável e trabalhar com as plataformas da Microsoft, como o Office 365 e o
Dynamics 365, aproxima e gera valor de
pertença entre a AMI e as suas partes

As novas
tecnologias
podem ser um
aliado muito
importante
na divulgação
dos produtos
locais aumentando a proximidade entre
o produtor e
o consumidor
final
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A AMI,
organização
não governamental
portuguesa,
com 33 anos
de existência
está a reinventar-se e a
acompanhar
a transformação digital

interessadas. A inovação nesta era digital é fundamental para saber trabalhar
novos conceitos e tirar partido de tudo o
que são ferramentas de análise.
A organização passou de uma gestão
departamental dissociada para uma plataforma de trabalho colaborativo onde
existe um cruzamento de informação
sobre os projetos e missões implementados, na qual participam todos (desde
os diretores a gestores de projeto e
técnicos) os que comunicam as necessidades, como os departamentos de back
-office de suporte financeiro que validam
e auditam esses mesmos projetos.
Houve uma adaptação da perspetiva
comercial do Dynamics 365 à realidade da AMI, com o apoio da consultora
Capgemini que esteve neste processo
de customização desde o inicio, pois era
necessário harmonizar os fluxos de toda
a organização, criar novos conceitos
nunca abordados antes como gestão de
leads ou de potenciais receitas.
A valorização das receitas em dinheiro,
bens e serviços são, na realidade da
AMI, doação de tempo, doação financeira, doação de bens e serviços, parcerias
de responsabilidade social, doadores individuais. Na base, transformou-se uma
ferramenta de sales numa ferramenta
de doação, em que produtos e serviços
são, nesta realidade de economia social,
projetos humanitários com necessidades financeiras.

resultados
Melhor fluxo de informação devido
a sistematização dos dados;
Redução de emails enviados e duplicação da partilha de informação;
Maior produtividade graças a uma
partilha de informação online e um
visível ganho de eficácia na gestão
dos contactos.
Uma ferramenta de suporte na
aplicação do novo Regulamento Geral
de Proteção de Dados (RGPD) com
qualidade dos dados, uma vez que

obrigou a uma limpeza prévia antes da
migração dos mesmos.
Com a transformação digital que está
a ocorrer na AMI abre-se caminho para
uma realidade na economia social com
mais projeção, atualizada e focada no
que sabe fazer melhor: projetos de promoção do desenvolvimento humano.
Coordenação/Autoria: Vânia Neto, Microsoft e
Departamento de Marketing da Fundação AMI

Microsoft

Just a Change
Transformação digital

Desafios
O Just a Change é uma associação sem
fins lucrativos que nasceu em 2010 com
a missão de reabilitar casas de pessoas
e famílias carenciadas através de mão
de obra de voluntários.
As pessoas que vivem em situação de
pobreza habitacional são pessoas excluídas socialmente. Com o lema “Reabilitamos casas, reconstruímos vidas”,
o Just a Change promove a auto-estima
dos beneficiários, não só através das
reabilitações, mas também através da
relação que é criada entre voluntários e
beneficiários.
Desde 2010, o Just a Change já reabilitou mais de 90 casas e mais de
30 instituições sociais, tendo tido um
impacto direto em mais de 1000 beneficiários diretos e mobilizando mais de
4000 voluntários. O Just a Change para
além de intervir nas cidades de Lisboa e
Porto, intervém também em meio rural
(ex. Óbidos, Ferreira do Zêzere, Sever do
Vouga, etc.) e em meio de catástrofe (as
primeiras quatro casas a serem reabilitadas nos municípios de Castanheira de
Pêra e Pedrógão Grande em 2017 após
os incêndios de Junho foram feitas pelo
Just a Change).
Em 2018 a organização prevê reabilitar
mais de 60 casas e mais de 10 insti-
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tuições sociais com a ajuda de milhares de voluntários. Este crescimento
exponencial que tem acontecido desde
2015 (altura da profissionalização da
organização) tem levado ao aparecimento de uma série de desafios logísticos e
operacionais:
Como gerir o material, os armazéns,
os donativos em género, a frota de
carrinhas, etc...?
Como gerir mais de 1000 voluntários anualmente, manter a comunicação ativa, em tempo útil e mantendo
uma relação próxima?
Como gerir e mapear todos os casos de pobreza habitacional que nos
chegam?
Como gerir dezenas de parceiros
(institucionais, especialistas, investidores sociais, etc.)?
Como garantir que o processo de
gestão financeiro é transparente internamente e externamente?
Como medir o impacto do Just a
Change e conseguir ter acesso aos
dados em real time?
Todas estas questões e outras não
mencionadas, são desafios reais com os
quais o Just a Change se tem debatido
internamente para que possa continuar
a crescer em Portugal para aumentar o
seu impacto e assim ajudar mais pessoas e famílias que vivem em situação
de pobreza habitacional.

Tecnologia
A tecnologia pode e tem um papel
fundamental na solução de todos os
desafios anteriormente mencionados.
Ao digitalizar uma série de processos
manuais que o Just a Change faz na sua
rotina diária de trabalho é possível alcançar ganhos de eficiência e diminuir o número de erros associados ao trabalho.
Tecnologias cloud, Office 365 e outras
que trabalham de forma integrada e em
real time estão a ser desenvolvidas para
serem utilizadas no dia-a-dia do Just
a Change. Ferramentas como o Power
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BI e as PowerApps vão facilitar tanto a
comunicação como gestão da organização. O objetivo é, através da tecnologia, otimizar e automatizar processos,
melhorar a produtividade, e capacitar a
análise de dados.

ResultadoS
Apesar de algumas das soluções codesenhadas entre o Just a Change e
a Microsoft ainda estarem em fase de
desenvolvimento, prevê-se que o maior
impacto será na comunicação (transparency, accuracy and real time data) e na
capacidade de sistematizar informação
(mapeamento de casos de pobreza
habitacional através de uma plataforma
de sinalização aberta ao público):
Utilizando o Microsoft PowerApps
será possível automatizar o input de
alguma informação financeira de forma a criar uma visão financeira mais
integrada.
Através do Power BI será possível
mapear toda a atividade do Just a
Change de forma a dar visibilidade ao
impacto dos projetos.
Foram trabalhados end-points digitais como o website do Just a Change
para melhorar a experiência do utilizador e criar futuras oportunidades de
voluntários, parceiros e doadores.
A implementação do Office 365
permitiu melhorar a comunicação
interna, a colaboração e a mobilidade
de trabalho.
Coordenação/Autoria: Vânia Neto, Microsoft e
António Bello, Just a Change

A tecnologia
oferece a
capacidade de
sistematizar
informação,
no caso da
Just a Change
o mapeamento de casos de
pobreza
habitacional
através de
uma plataforma de sinalização aberta
ao público
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