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A SENHORA SIMPLEX
Querer o impossível é a melhor maneira de realizar o possível. Este é um dos lemas de Maria Manuel
Leitão Marques, ministra da Presidência e da Modernização Administrativa. Ela provou que agilizar e
desburocratizar a máquina do Estado era, afinal, um projeto viável

estado da nação: setor das tic e media em análise
Estudo sobre transformação digital apresentado no 27º digital business congress

CLICK50

Solução de tomada
RF e ótica universal
Assegure futuras alterações da sua rede com a solução
de tomada Click50. A série CL50-DG é uma solução de
tomada modular, simples de instalar, fácil de modificar
e atualizar quando necessário. Reduza os custos
de instalação e tempos de espera, com esta gama
inovadora para instalações de RF e fibra.
■

Módulos para RF e fibra para casa

■

Proporciona a atualização para FTTH

■

Compatível com caixas de parede Euro

■

2 GHz para compatibilidade DOCSIS 3.1 e FDX

Isolador galvânico simples

Isolador galvânico duplo

■

Isolador galvânico simples de saída única de 2 GHz

■

Isolador galvânico duplo de saída única de 2 GHz

■

Desenho compacto

■

Desenho compacto

■

Adapta-se a tomada de saída de dados Euro 25 x 50 mm

■

Adapta-se a tomada de saída de dados Euro 25 x 50 mm

■

Porto de saída de 90 graus

■

Porto de saída de 45 graus

■

Fixador de entrada de cabo

■

Entrada de cordão mini coaxial flexível com
conector fêmea de tipo F
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Mudar

mindsets

linkedin

sociadas aos temas relacionados
com pessoas.
Sejam as barreiras culturais, a
escassez de talento, o desalinhamento organizativo ou a falta
de foco no cliente ou utilizador,
quando se desenham processos
de transformação digital, o tema
das pessoas ocupa o topo e a
maior parte da lista de justificações para o menor sucesso destas
iniciativas.
O papel fundamental das pessoas na necessária e inexorável
evolução para o digital dos modelos de negócio ou da prestação
de serviços nas organizações, sejam públicas ou privadas, está
em destaque nesta edição. Pela
voz da líder da profunda mudança que está a ocorrer na Administração Pública e pela opinião dos
representantes dos diferentes
setores de atividade da economia
nacional.
Esperamos que o 27º Digital
Business Congress e o estudo “A
Economia Digital em Portugal
2017 - Casos de Transformação
Digital”, contribuam para esta
mudança de mindset que se impõe, assim como, de alguma
forma, para a capacitação de
cada um de nós sobre essa necessidade.•
twitter

flickr

Estamos em:

apdc.pt

É fundamental o
papel das pessoas
na necessária
e inexorável
evolução para
o digital dos
modelos de
negócio, ou da
prestação de
serviços nas
organizações,
sejam públicas
ou privadas

facebook

Eduardo Fitas
eduardo.fitas@accenture.com

Há afirmações que, talvez por serem tão óbvias, acabam por perder importância, ou até serem
ignoradas. Dizer que a “transformação digital não é um tema de
tecnologia, mas sim de pessoas”
é uma delas. Mas o facto é que as
evoluções tecnológicas são apenas o meio para suportar as revoluções. Se não forem na direção
da melhoria da qualidade de vida,
ou da satisfação de necessidades
das pessoas, acabamos com boas
soluções para problemas que não
existem.
O tema das pessoas na transformação digital tem uma dupla
importância: por um lado, todo o
processo de desenho das ofertas,
serviços ou soluções deve estar
centrado no utilizador das mesmas; por outro, a maior barreira
nas empresas ou organismos a
estes processos de transformação
é frequentemente a falta de capacidades digitais ou a respetiva
cultura.
Apesar de já levarmos alguns
anos a discutir o tema da revolução digital, os estudos mais recentes – da Accenture, McKinsey
ou IDC, entre outros que apontam para as mesmas conclusões
– continuam a insistir que as barreiras mais frequentes estão as-
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Tecnologia
cria novas
formas de
trabalho até
2030

Potencial da
AI faz disparar
rentabilidade
Se forem implementadas
com sucesso, as soluções
de Inteligência Artificial (AI)
poderão aumentar até 2035 a
rentabilidade de 16 indústrias
numa média de 38%. A
conclusão é de um estudo da
Accenture Realizado em parceria
com a Frontier Economics, o
estudo revela que nos setores
que têm como base uma força
de trabalho intensiva, como o
retalho, poderá haver subida de
receitas de quase 60%, já que
C 

a AI tornará os funcionários
mais produtivos. Já em áreas
como a indústria, o crescimento
estimado até 2035 é de 39%.
Mas todas as organizações
terão grandes oportunidades
para aplicar a IA gerando
benefícios notáveis, como
salienta em comunicado Nuno
Pignatelli, vice-presidente da
Accenture Portugal. Ao otimizar
processos com automação
inteligente, aumentar o trabalho
humano e o capital
físico e impulsionar
inovações, a IA pode
gerar uma expressiva e
duradoura rentabilidade e
crescimento económico.
Reinventar os recursos
humanos, ter um chief data
supply chain officer, criar uma
cultura de IA aberta e passar
tudo para a cloud são mudanças
que estão entre as medidas
aconselhadas.•

até 2030 cerca de 85% das
profissões serão novas, mas
muitas delas ainda não foram
sequer inventadas, revela um
estudo encomendado pela Dell
Technologies ao IFTF (Institute
for the Future). Nesta análise
conclui-se que na próxima
década, todas as organizações
e negócios serão baseados em
tecnologia, exigindo que as
empresas repensem os modelos
atuais de infraestrutura e as
formas de trabalho. Através
de entrevistas a especialistas
globais nas áreas de tecnologia,
negócios e académicos, ficou
claro que a tecnologia não irá
necessariamente substituir os
profissionais, mas impactar a
forma de trabalhar. O estudo
prevê que as tecnologias
emergentes
mudarão a
forma como as
pessoas vivem,
antecipando que a
sociedade entrará
numa nova fase de
relacionamento com as
máquinas. Mais: em 2030, a
dependência dos humanos da
tecnologia vai transformar-se
numa parceria, favorecendo a
criatividade, entusiasmo e uma
mentalidade empreendedora.•

Fotos: Pexels.com Ícone: thenounproject.com

Graças ao avanço tecnológico,

Indústria
móvel
reforça
liderança
com
mais capacidades e as redes
móveis com crescentes larguras
de banda vão continuar a impulsionar a mobilidade. Segundo o
último Mobility Report da Ericsson, no final de 2022, haverá
8,3 mil milhões de subscritores
móveis no mundo, quando no
1º trimestre eram 4,6 mil milhões. Em paralelo, dos 80% da
população mundial atual que
pode potencialmente ligar-se
a uma rede móvel, passaremos
em 2022 para 95%. Antecipa-se
que já em 2018, a tecnologia
dominante de acesso passe a
ser o 4G/LTE, tornando-se a
de mais rápido crescimento da
história: em apenas cinco anos,
o LTE alcançou uma cobertura
de 2,5 mil milhões de pessoas,
quando o 3G levou oito anos
para o conseguir. Só no primeiro trimestre deste ano, o LTE
ganhou 250 milhões
de novos clientes.
Em paralelo, o
tráfego móvel
vai crescer
exponencialmente. •
A oferta de smartphones

Só um em
cada quatro
projetos IoT
tem sucesso
Apesar do crescimento

exponencial que se antecipa
para os dispositivos da Internet
das Coisas (IoT), cerca de
60% das iniciativas IoT páram
na fase de aprovação (Proof
of Concept). Só 26% são
consideradas um sucesso e
um terço de todos os projetos
concluídos não se classificam
como bem-sucedidos. A
conclusão é de um estudo
da Cisco, apresentado no
Internet of Things World Forum
(IoTWF). Para este trabalho
foram entrevistados mais de
1,8 mil profissionais de TI
e diretores executivos dos
EUA, Reino Unido e Índia que
trabalham para organizações
que estão a implementar ou
já concluíram iniciativas de
IoT. Fatores humanos como a
cultura, organização
e liderança foram
considerados
fundamentais.
Cerca de 60% dos
entrevistados
acreditam que,
embora as
iniciativas da
IoT parecessem
simples no
papel, tornaramse complicadas
na hora de
concretizar•

CURIOSIDADEs
Dois robôs de
IA vão mais
além...

Num exercício de
testes, dois sistemas
de inteligência artificial
abandonaram o inglês
e começaram a falar
entre ambos numa nova
linguagem. Não é uma
situação imaginária,
mas real. Aconteceu no
Facebook AI Research
Lab, obrigando a desligar
os robots, depois dos
engenheiros confirmarem
que não se tratava de uma
linguagem caótica, mas de
uma nova linguagem entre
os dois. Os dois sistemas
estavam programados para
improvisar e foram mais
além, o que para muitos foi
uma prova dos riscos que a
AI pode representar para a
Humanidade.

E Musk alerta
para a ameaça
que daÍ vem
Por falar nisso, a
inteligência artificial (AI) é
considerada por Elon Musk
como “a maior ameaça para
a existência da civilização
humana”. Pelo que os
governos não podem
esperar até haver robots a
matar pessoas na rua para
avançar com regulação.
O fundador da Tesla e da
SpaceX alerta mesmo que
há que ser proativo na
regulação. Se formos só
reativos, poderá ser tarde
demais. Sobretudo tendo
em conta que as empresas
terão de investir na AI para
“não serem esmagadas”.•
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MIL

milhões

Número de pessoas a que
vai chegar o IBM Watson, a
plataforma de inteligência
artificial para empresas da
IBM, no final de 2017.
Inclui 200 milhões de
consumidores em
múltiplas indústrias
e 200 milhões de
pacientes. A previsão foi
apresentada na Watson
Portugal Summit 2017, onde
se analisou o potencial do Watson,
um sistema de computação
cognitiva que utiliza tecnologias
de linguagem natural, machine
learning e raciocínio automático.

2,42

mil
milhões

13,7

mil
milhões

Valor, em euros, da maior multa
de sempre aplicada pela Comissão
Europeia a uma empresa. Foi
à Google, quando acusada
de abuso de posição
dominante no seu motor
de busca, por favorecer
sistematicamente o Google
Shopping, em detrimento
dos concorrentes. Em curso
estão investigações ao Android
e ao AdSense. A Intel detinha até
agora o recorde, depois de em
2009 ter sido multada pela CE em
1,06 mil milhões de euros.

É o montante, em dólares, que
a Amazon vai dar pela retalhista
Whole Foods. Com esta compra,
a gigante de comércio eletrónico
estende-se ao mundo offline,
passando a deter
uma rede de
centenas de lojas nos
EUA, Reino Unido e
Canadá. A operação, a concretizar
no 2º semestre, permitirá acelerar
a estratégia de fusão dos mundos
online e físico. É o maior negócio
de sempre da Amazon.
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Ciberataques
são cada
vez mais
sofisticados
e destrutivos
A rápida evolução das

ameaças e a sua maior escala
poderão resultar em ataques
de “Destruição de Serviço”
(Destruction of Service), que
terão capacidade de eliminar
as redes seguras e de backup
utilizadas pelas organizações
para restaurar os seus sistemas
e dados após um incidente de
cibersegurança. Acresce que a
evolução da Internet of Things
(IoT) está a aumentar o espaço
de manobra dos ciberataques,
a sua escalabilidade e potencial
impacto em múltiplos setores.
O Relatório Semestral de
Cibersegurança 2017 da Cisco
refere que os incidentes recentes,
como o WannaCry e o Nyetya,
mostraram a rápida capacidade
de expansão e impacto dos
ciberataques. Apesar de se
assemelharem ao ransomware,
são, na verdade, mais destrutivos
e poderão deixar os negócios sem
possibilidades de recuperação.
A recente atividade de botnets
IoT nas redes sugere que alguns
cibercriminosos poderão estar já
a criar as bases para um ataque de
grandes dimensões e alto impacto
que poderá até ter o poder de
parar a internet. Ter uma proteção
proativa, fomentar a educação
dos colaboradores e reforçar
as defesas, com controlos de
processo ativos, são os caminhos
para limitar o espaço operativo

dos atacantes e minimizar
o impacto dos crescentes e
cada vez mais sofisticados
ciberataques. Também é essencial
medir a efetividade das práticas
de segurança, garantindo um
menor Tempo de Deteção.•

Responder
aos desafios
da proteção
de dados
O novo Regulamento Geral de

Proteção de Dados (GDPR), uma
das maiores mudanças na lei da
privacidade de dados em décadas,
vai exigir mudanças significativas
na forma como as organizações
respondem às violações de dados
do consumidor na Europa. Um
estudo do Ponemon Institute
conclui que 75% das organizações
admitem que não têm um plano
de resposta a incidentes de
segurança cibernética aplicado
consistentemente em toda a
organização, o que pode revelarse um desafio na resposta às
novas regras, que entram em
vigor a 25 de maio de 2018.
Para responder a este desafio, a
área de segurança IBM Resilient
anunciou novas soluções de
resposta a incidentes, que ajudam
as empresas a testar, preparar e
gerir os novos regulamentos. A
plataforma determina uma série
de passos e pode orquestrar
pessoas, processos e tecnologia
em respostas específicas a
violações de dados, permitindo
enfrentar ameaças inteligentes,
através da incorporação das mais
recentes tecnologias cognitivas,
cloud e de colaboração.•

SEPTEMBER 28 - 30, 2017
PAV. CARLOS LOPES, LISBON

The biggest technology
event in Portugal, more
than 1000 participants
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sound bites
“Ironicamente, com toda
a evolução tecnológica,
vivemos num mundo cada
vez mais workaholic e
com menos tempo”

“Estamos no centro
de um salto disruptivo
(…), a questão chave
é saber se alguns vão
usar a tecnologia para
moldar o mundo aos seus
interesses minoritários
e egoístas, ou se a
maioria a vai usar para
corrigir distorções e
desigualdades e fazer
emergir um mundo mais
humanista e sustentável”
Carlos Zorrinho, Jornal
Económico, 2017/08/18

“A nossa economia
está, com pequenos,
mas firmes passos,
a mudar. Passámos
dos megacampeões
nacionais para os
pequenos campeões, que
disseminados pelo país
poderão ser as sementes
de um futuro mais
próspero”
Diogo Agostinho, Expresso
online, 2017/07/24

“Estamos no século XXI.
Temos robots, drones,
uma enorme parafernália
eletrónica para melhorar
a qualidade de vida das
pessoas, a segurança,
a vigilância. E depois
morre-se pelo fogo como
na Idade Média”
Nicolau Santos, Expresso
online, 2017/06/20
C 

Tráfego
global IP
triplica em
cinco anos
Em 2021, deverão existir 27,1

mil milhões de dispositivos
conectados (dos quais 51% em
ligações IoT) e 4,6 mil milhões
de internautas à escala global.
Os números são da 12ª
edição do Relatório Anual
Cisco Visual Networking
Index (VNI) Global Forecast
and Service Adoption
2016-2021, que refere
que a transformação
digital terá grande
impacto nas
exigências e requisitos
das redes IP, onde o tráfego
global triplicará entre 2016 e
2021, alcançando 3,3 Zettabytes

anuais em 2021 (com uma taxa
de crescimento anual de 24%). O
vídeo representará 82% do total
do tráfego IP.
O estudo mostra que dentro de
cinco anos 58% da população
mundial utilizará a internet
(4,6 mil milhões de pessoas),
quando no ano passado era
44% (3,3 mil milhões). Dos 17,1
mil milhões de dispositivos
conectados de 2016 (dois por
pessoa), vai passar-se para 27,1
mil milhões (três por pessoa).
Nestes valores, incluemse as ligações M2M,
que representam mais
de metade do total,
graças aos avanços
da IoT nas casas,
transportes, veículos,
saúde e outros
serviços. O vídeo
continuará a dominar tráfego IP,
sendo responsável por 82% do
total.•

Fotos: Pexels.com Ícone: thenounproject.com

Pedro Rocha Vieira, Dinheiro
Vivo, 2017/08/19
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e a encomenda do seu cliente
segue com soluções definidas
à partida, que garantem ser
bem recebida à chegada.

CTT e-segue é a maneira mais prática
e flexível de enviar as suas encomendas.
Permite-lhe personalizar os seus envios
e dar liberdade aos seus clientes de alterar
dia, hora e local de entrega,
entre muitas outras facilidades.
Com CTT e-segue, a vida das empresas segue.

5 p e r g u n ta s a
pedro afonso

Fazer
para ser
A sua formação em
engenharia ensinou-o a
fazer. Mas não faz para
‘ter’ e sim para ‘ser’. Com
a internacionalização a
partir de Portugal, Pedro
Afonso, diretor-geral da
Axians, quer “dar mundo”
aos seus colaboradores. Na
transformação operada pelas
TIC, diz que o desafio real
assenta em 90% nas pessoas.

Foto Bárbara Monteiro/ Syncview

De Novabase IMS para Axians
Portugal. O que mudou com a entrada no universo Vinci Energies?
O que nos encanta no grupo
é o “VINCI Energies way of
life”. Há uma continuidade nos
valores e uma disrupção muito
positiva nas oportunidades de
desenvolvimento, do negócio e
das pessoas. É uma forma de viver
que se sente a uma escala global:
na proximidade da relação,
na solidariedade com outras
operações e no contributo para o
desenvolvimento da sociedade.
Quais as suas ambições?
Vamos aprofundar a liderança
no mercado português,
entregando o best of breed
do grupo e posicionar o país
no mundo, através da nossa
rede. O expertise e experiência
são o acelerador para a
internacionalização. Tudo
amplificado pela rede Axians, da
VINCI Energies e da VINCI.



Equipa que começa nas pessoas é
fator diferenciador?
Falando apenas na VINCI
Energies – 200 anos, 52
países, 65 mil pessoas – o que
agrega tudo são os valores:
empowerment, responsabilidade,
empreendedorismo, confiança
e solidariedade. Valores que
colam uma organização
descentralizada, onde as equipas
operam com elevada autonomia.
Sendo um homem das TIC, que
lições retira da sua experiência?
As TIC são operadas todos os
dias por muitas pessoas. Do lado
de quem desenvolve e de quem
experimenta. A transformação
em curso é 90% pessoas e apenas
10% tecnologia. É na adoção,
que implica mudança, que está o
epicentro do desafio.
A engenharia foi essencial no
seu percurso?
A engenharia ensina-nos
a fazer. Muitas vezes, as
pessoas fazem para
‘terem’. Mas, enquanto
pessoa, aposto no
desenvolvimento
do ‘ser’. E há uma
diferença entre
o ‘fazer para ter
e o ser’. Somos uma
empresa preocupada com
a inclusão. Num processo de
transformação, há empregos
que precisam de ser reciclados,
mas sempre estimulando o
crescimento das próprias
pessoas. Também somos capazes
de decidir não avançar num
projeto, se não estiver alinhado
com os nossos valores. É isto que
que queremos ‘ser’, enquanto
empresa.• I.T.

à conversa
Maria Manuel Leitão Marques

A senhora
Simplex
Querer o impossível é a melhor maneira
de realizar o possível. Este é um dos
lemas de Maria Manuel Leitão Marques,
ministra da Presidência e da Modernização
Administrativa. Ela provou que agilizar e
desburocratizar a máquina do Estado era,
afinal, um projeto viável.
Texto de Ana Rita Ramos e Isabel Travessa
Fotos de Bárbara Monteiro/SyncView
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“Nao tenho por hábito fugir
a dificuldades e, por vezes, os
projetos mais difíceis são também
os mais inovadores, os mais
disruptivos, e aqueles que mais me
entusiasmam”



à conversa
Maria M anuel Leitão Marques

Maria Manuel Leitão Marques fala,

com entusiasmo, das suas funções governativas – mais do que
entusiasmo, com energia indisfarçável. Parar não é o seu verbo.
A ministra da Presidência e da
Modernização Administrativa
– doutorada, com agregação, e
catedrática da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, conhecida por ter criado o
Simplex, o ambicioso plano de
modernização administrativa –
é de facto uma mulher de ação.
Não é pessoa de fugir a desafios,
e isso foi evidente desde tenra
idade, naquele tempo mágico em
que ainda se está de acordo com
o mundo. “A mudança é boa para
todos”, diz ela, já com o gravador
desligado, recusando a postura
que caracteriza alguns governantes, sentados no seu confortável
umbigo por mais tempo do que
aconselha o bom senso.
Um dos seus lemas? É melhor dar
um exemplo do que desenvolver
uma teoria. “É tão importante ter
uma boa ideia como fazê-la florescer”. Foi isso que tentou fazer
com o Simplex, com o objetivo de
desmontar a teia burocrática que
infernizava os portugueses. E é
isso que continuará a fazer com os
desafios que tem em mãos. Se Maria Manuel vai conseguir? É bem
provável. Quando se olha para a
vida dela, é fácil dizer que o futuro
sempre lhe aconteceu. A sua vaidade é – sempre foi – estar viva.
As principais marcas de Maria
Manuel no país? Foi dela a missão
do “Simplex”, do Governo eletróC 

nico, da empresa na hora ou do
cartão do cidadão. Ao longo do
seu percurso governativo, ganhou
quase todas as batalhas – e reconhecimento. Para ela o trabalho
é uma causa nobre. Não é um suicídio absurdo nem uma maneira
de passar o tempo. Para Maria
Manuel Leitão Marques, querer o
impossível é a melhor maneira de
realizar o possível. E isso vem-lhe
da infância. O bem, como o mal,
é uma questão de rotina. “O meu
pai ensinou-me que fazer bem é
um hábito”.
Pelo caminho, aproveita as coisas
boas da vida. Adora música – toca
vários instrumentos, como piano ou acordeão –, é apaixonada
por viagens e o seu hobby preferido
é cozinhar para os amigos, uma
forma de retomar memórias, viagens, cheiros. “A grande obra de
uma vida é viver intensamente”,
afirma, com um sorriso franco.
Quando se olha para o seu legado,
a ministra tem todas as razões para
estar otimista. Para ela, o passado é
pedra. O futuro é plasticina – onde
até cabem vacas que voam.
Ter funções executivas na política é um ato de coragem? Diz
quem a conhece bem que não é
pessoa de virar a cara ao confronto. É assim?
Não tenho por hábito fugir a dificuldades e, por vezes, os projetos
mais difíceis são também os mais
inovadores, os mais disruptivos,
e aqueles que mais me entusiasmam. Talvez por isso já me tenham calhado vários em toda a
minha vida profissional.
Como é deambular num mundo
em que se disputa os nacos de poder com desinibida voracidade?
A política não é um mundo cão.
Tem aliás de ser, cada vez mais,

“Dá-me muita energia saber
que do meu esforço, e de toda
uma equipa que me compete
mobilizar, pode resultar uma vida
mais simples para cidadãos e
empresas, com menos encargos
administrativos e menos tempo
perdido, com menos despesa inútil
para o Estado“

são os
empresários
que nos
pedem
para não
desistirmos
do simplex.
não sou
eu ou este
governo que
o diz

um mundo de colaboração: entre governos centrais, regionais
e locais, para partilharmos recursos e integrarmos serviços de
forma mais conveniente para os
cidadãos; ou ao nível global, por
exemplo, para responder a questões de segurança.
A política é mais difícil para as
mulheres do que para os homens?
Admito que sim, em especial na
compatibilização com a vida pessoal e familiar, mas também aí as
coisas estão a mudar. A bem das

mulheres e dos homens, devíamos ser mais rigorosos com as
horas de começar e, sobretudo,
de acabar de trabalhar, tanto no
setor público como no privado.
De alguma maneira, sempre foi
uma mulher num mundo de homens. Como foi o seu processo
de vingar neste mundo ainda demasiado machista? Foi uma aluna exemplar em Coimbra numa
altura em que as mulheres não se
doutoravam em Direito. Nunca
se amedrontou, pois não?

Nunca me senti diminuída por
ser uma mulher em grupos (conselhos, comissões) onde, literalmente, só havia homens ou onde
eram a larga maioria.
Como se sente sendo a cara do
Simplex ou do Cartão de Cidadão?
É algo que a orgulha? A política
permite-lhe isso: pensar, decidir,
deixar um lastro positivo no país?
Orgulha-me muito e dá-me energia saber que do meu esforço, e de
toda uma equipa que me compete
mobilizar, pode resultar uma vida
mais simples para os cidadãos e as
empresas, com menos encargos
C 
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trei na Universidade. Aí sabia que
estava a ter acesso a conhecimento e formação que não podia ter se
tivesse ficado em Moçambique.
administrativos e menos tempo perdido, com menos despesa
inútil para o Estado, quero dizer,
maior utilidade social na forma
com são gastos os nossos impostos. Foi o que resultou de muitos
projetos Simplex já concluídos e
do Cartão de Cidadão, que tem
muitos resultados positivos, além
da supressão de cinco cartõezinhos e a sua junção num só.
Mas vamos recuar para os primórdios da sua vida… Fale-nos
das recordações que tem de Moçambique, onde nasceu… Como
foram esses tempos? Que marca
África tem em si?
Como para muitos que lá viveram,
África deixa a marca de um grande
espaço, do cheiro a terra, do convívio com diferentes formas de
vida e religiões (na minha escola
havia católicos, laicos, hindus,
muçulmanos). No caso de Moçambique, pela influência inglesa
da África do Sul, os hábitos eram
mais liberais – tanto na forma de
vestir como no relacionamento social – do que na metrópole,
onde vínhamos de vez em quando. Tenho boas recordações, sem
saudosismo, e muito amigos de
então. Vou com frequência e enorme gosto a Moçambique, para ensinar ou colaborar em projetos de
modernização administrativa.
E depois em Portugal, como se
adaptou?
Bastante mal, quando vim para
o liceu feminino de Coimbra que
tinha então um ambiente muito
conservador. Melhor, quando enC 

Nesses tempos da universidade,
como foi apanhar o 25 de Abril?
Achava que ia mudar o mundo?
Todos achávamos, ou melhor,
muitos de nós. Tínhamos sonhos,
ideias, projetos e a transformação
do mundo estava ao nosso alcance. Para quando, não sabíamos,
mas no dia 25 de abril de 1974,
que jamais esquecerei, pensámos
que era para já.

a política não é
um mundo cão.
tem aliás de ser,
cada vez mais,
um mundo de
colaboração:
entre governos
centrais,
regionais e
locais, e ao
nível global
O seu lado inconformista vem-lhe de casa? O seu pai era antisalazarista militante, o que lhe
passou de valores?
O meu lado de esquerda e de confronto com o regime de então
vem, é claro, do meu pai e de uma
parte da família da minha mãe.
Talvez essa ideia de não ter medo
da polícia, de não ter medo de assinar um documento de protesto (nessa altura, antes de 1974,

isso podia significar prescindir
de uma carreira na universidade)
fique connosco para sempre, nos
dê coragem para travar outras batalhas ao longo da vida.
Antes disso, ainda em Moçambique, como foi viver numa sociedade à época tão estratificada e
com tantas injustiças sociais?
Se dissesse que tínhamos consciência disso tudo, não estaria a
dizer a verdade. Portanto, não foi
uma vida de horror. Foi uma vida
semelhante à que mais tarde tive
cá. Sabíamos que estávamos a viver num regime que tinha os dias
contados. Só não sabíamos quantos dias tínhamos de esperar. E sociedade estratificada e socialmente injusta era Portugal inteiro, e
não apenas as suas colónias, com
níveis de pobreza e desigualdade
que ainda hoje nos arrepiam. Comecei a primária numa escola de
aldeia perto de Aveiro. Tenho memórias bem vivas disso mesmo.
O seu pai, médico, era o único cirurgião que existia na cidade onde
viviam, Quelimane. Pode partilhar algumas das memórias mais
importantes desses tempos?
O meu pai estava sempre de serviço. Por isso não havia férias para
nós fora de casa. Em sete anos,
lembro--me de termos saído uma
vez por 5 dias... Mesmo quando
íamos à praia vínhamos sempre
almoçar a casa. Enquanto lá estávamos, usavam a emissora de
rádio local para chamar o meu pai
em caso de urgência. Ele tratava de
todas as comunidades, de modo
que me habituei a comer diferentes comidas, picante desde muito
pequena, quando íamos a casa-

mentos ou outras festas hindus,
goesas, muçulmanas, ou quando
nos ofereciam comida, por exemplo, no fim do Ramadão. Fora os
queijos esquisitos, que adorava,
que chegavam nos barcos noruegueses que vinham buscar a copra. Há muitas outras memórias,
como a de irmos à noite iluminar
a pista do aeroporto com os automóveis para permitir que ele,
num pequeno avião, pudesse levar
doentes urgentes para a Rodésia
(hoje Zimbabwe).
Tem pena de não ter registado essas riquíssimas histórias de vida
do seu pai?
Sim, muita pena. Histórias que
com ele se perderam. No ano passado, deram o nome dele a uma
avenida em Quelimane pela forma como ajudou pessoas perseguidas pela PIDE e como tratou
todos de forma igual. Um antigo
doente disse na homenagem que
“o doutor tinha tratado a perna
dele como se fosse branca”. Ensinou-nos que o mundo é grande,
falou--nos das suas viagens como
jovem alferes por Timor, Macau,
Austrália, Índia, Egito, e sobretudo como o mundo é tão diverso.
Ele também a influenciou no seu
percurso escolar? Sempre foi boa
aluna, estudiosa, trabalhadora. Nunca quis perder nenhuma
oportunidade de viver intensamente. É isto?
Em minha casa sempre aprendemos que os bons resultados se
fazem com muito trabalho e que
não caem do céu. Mas adoro a
vida. Vivo-a intensamente. Prezo
os meus amigos, muito, e aproveito os momentos livres para os ver

e cozinhar para eles. Tenho amigos
em diferentes lugares do mundo,
pessoas que fui conhecendo muitas vezes em projetos de trabalho.
Apesar das suas funções governativas, sempre teve alguma aversão à vida partidária. Porquê? Estar dentro de um partido político
pode ser castrador? É melhor estar de fora para poder escolher as
causas em que verdadeiramente
acredita?
Em boa verdade não estou inscrita, mas contribuo ativamente
para o partido em que voto sempre que sou chamada para isso.
Não estou inscrita porque não
gostei nada da primeira experiência que tive como militante
do MES (Movimento de Esquerda Socialista). Reconheço que os
partidos são necessários ao funcionamento das democracias e
admiro muitos dos seus militantes que os mantêm vivos e, tanto
quanto possível, saudáveis.
No passado, já a tinham convidado para ser ministra e recusou.
Porquê? E porque aceitou agora?
Tem a ver com maturidade?
Não, tem a ver com a experiência
entretanto adquirida. Antes nunca tinha tido funções de governo,
apenas funçõess académicas. O
tempo de decisão é muito diferente, muito mais rápido nestas
funções.
Foi presidente do conselho científico da sua faculdade, montou
projetos de investigação em África, Europa, América Latina. Já
deu provas na vida de que é capaz
de fazer coisas. O que a assustava
mais na política era não ser julgada pela qualidade do seu trabalho,
mas por outros fatores menores?
Isso assusta sempre. Não creio
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Ambiental. 68% dos inquiridos
recomendam a utilização das
medidas e 58% classificaram-nas
como boas ou muito boas.
que haja alguém que aprecie ser
julgado por outros fatores que
não qualidade do que faz, sobretudo quando o faz com competência, empenho e resultados.
Em 2005 deram-lhe a megatarefa de reformar o Estado, como
Secretária de Estado da Modernização Administrativa. A ideia
do Simplex foi sua, assim como
a responsabilidade de o implementar, até março de 2011.
Quanto regressou, agora como
ministra da Presidência e da
Modernização Administrativa,
encontrou grandes retrocessos?
Em que áreas?
Encontrei sim. Durante quatro
anos não houve um verdadeiro programa de modernização
e simplificação. E até estava no
Memorando da Troika. Nós deixámos programas Simplex prontos em 2011: um autárquico, um
específico para o mar e outro para
as exportações. Ficaram na gaveta sem qualquer prestação de
contas. Só uma correção: a ideia
original do Simplex foi do atual
Primeiro-Ministro.
O Simplex ganhou, de facto, uma
segunda vida?
Ganhou, mas não sou eu ou este
Governo quem o diz. São os empresários que nos pedem para
não desistirmos dele e os inquéritos que realizámos aos cidadãos
sobre o Simplex + 2016. Recolhemos mais de 10 mil respostas,
sobre 18 medidas Simplex – tais
como a Carta sobre Rodas, o IRS
Automático ou o Título Único
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Agilizar o funcionamento do
Estado e travar a burocracia da
administração pública, nomeadamente através das TIC, é uma
‘never ending story’?
Sem dúvida. Aliás, por isso é que,
nestes dois novos Simplex, revisitámos medidas emblemáticas de
outros anos – como a Empresa na
Hora, o IES+ ou a Nascer Cidadão.
Além disso as tecnologias evoluem. Hoje temos outros desafios
pela frente, que nos abrem novas

durante quatro
anos não houve
um verdadeiro
programa de
modernização
e simplificação.
e até estava no
Memorando
da Troika. os
programas
que deixámos,
ficaram na
gaveta
oportunidade de modernização
administrativa, desde os big data
e a inteligência artificial, à robótica, realidade virtual ou blockchain.
Amanhã haverá outros. Temos de
nos ir preparando.
O que tem aprendido com este
trabalho? De tudo o que é necessário, o que é mais difícil de mudar? As mentalidades?

O verdadeiro desafio é a mudança de mentalidades, de cultura da
administração pública. Por isso
foi grave a interrupção do Simplex
que já referi. Para que tal aconteça
é muito importante envolver toda
a administração nesse esforço: na
preparação, na escolha e na execução das medidas de simplificação. São eles que estão no terreno
que ouvem mais frequentemente
as queixas de cidadãos e empresários. Digo-lhe mais, se um Governo não consegue trazer os funcionários e os dirigentes públicos
para este esforço mais vale nem
começar. Sem eles, a modernização administrativa não passará de
um guião em papel.
A burocracia do Estado continua
a ser uma grande ameaça à nossa
competitividade e qualidade de
vida?
Reduzir a burocracia não torna
por si só as empresas competitivas, mas pelo menos não impede
que o sejam por causa de excessivos encargos administrativos.
Além disso, hoje os países também competem na atração de
investimento pelo seu ambiente
regulatório favorável à iniciativa
económica e à qualidade de vida
dos cidadãos.
Um dos grandes obstáculos não
continua a ser a falta de competências digitais dos portugueses?
Esse é um dos verdadeiros défices
estruturais deste país. Foi por isso
que este Governo lançou, este
ano, o Programa INCoDe.2030,
que canaliza recursos para apoiar
a qualificação dos portugueses
em competências digitais, in-
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cluindo os funcionários públicos,
mobilizando para efeito tanto o
Estado como a sociedade civil.
Aliás, aproveito para agradecer a
colaboração da APDC.
Foi anunciado recentemente o
Simplex 2017, depois da implementação do primeiro ano deste
“novo” programa. Quais foram
os primeiros grandes resultados
e quais são agora as prioridades?
A taxa efetiva de execução do
Simplex+ 2016 foi de 89%. Em
comparação com programas semelhantes na Europa, é um excelente resultado.
Há números de investimentos e
de poupanças? O projeto foi condicionado pelos constrangimentos financeiros?
Solicitámos uma avaliação externa a 14 medidas por parte da
Universidade Nova de Lisboa. Já
temos resultados preliminares
para 11 medidas com impacto na
vida das empresas. Foi estimada
uma poupança para as empresas
de cerca de €568 M. Para a administração pública estimou-se
uma poupança de cerca de 470
mil horas, em trabalho no atendimento e no backoffice. As limitações financeiras têm sempre
consequências. Ainda não é este
ano, por exemplo, que será possível voltar a premiar funcionários
públicos por ideias de modernização que possam propor.
Tem cumprido a promessa de legislar menos e melhor, ao invés
de encher o país de leis?
Este Governo assumiu, desde o
início, que a melhoria na qualidaC 

de da legislação teria obrigatoriamente que passar pela contenção
da histórica e repetida hemorragia
legislativa que tem caraterizado
sucessivos governos e legislaturas.
Isto porque a contenção legislativa é um instrumento indispensável à boa ponderação de cada
medida. Por outro lado, legislar
menos é também criar menos barreiras ao dia-a-dia das empresas e
dos cidadãos – e são essas barreiras que temos vindo a derrubar.

sobre o
simplex, foi
estimada uma
poupança para
as empresas
de cerca de
€568 M e a
administração
pública poupou
470 mil horas em
atendimento e
backoffice
Esse empenho traz resultados?
Sim! Pela primeira vez, no ano
passado, e em mais de 40 anos de
democracia, um Governo Constitucional publicou menos de uma
centena de Decretos-Lei (apenas
98), cumprindo uma meta assumida por este Governo desde a
tomada de funções. Além disso,
há apenas duas datas por ano – 1
janeiro e 1 de julho – para a entrada em vigor de legislação que
afete a vida das empresas.

Portugal tem sido, no que respeita ao e-Gov, um exemplo em termos europeus. O que podemos
ensinar a países nomeadamente
do Norte da Europa?
Há várias iniciativas portuguesas
(projetos de egov) que já foram
distinguidas com prémios europeus e têm sido visitadas por representantes de outros países. Foi
o caso da Empresa na Hora, Licenciamento Zero e Balcão do Empreendedor, Informação Empresarial Simplificada, Chave Móvel
Digital ou Espaços do Cidadão. O
próprio modo como concebemos
o Simplex, juntando simplificação e e-Gov e construindo-o em
colaboração com os funcionários
e cidadãos é um exemplo que tem
sido muito valorizado.
Para si não há impossíveis, como
tentou mostrar o Primeiro-Ministro no ano passado, com a
“vaca voadora”?
É uma forma de expressão. Claro
que há impossíveis, pelo menos
caminhos que ainda não sabemos
como trilhar. Mas por vezes ouço
dizer com demasiada ligeireza, perante projetos mais disruptivos,
“isso é impossível, senhora ministra”. Disseram-me que era impossível o cartão de cidadão e até na
Bélgica, quando fui visitar os serviços deles, referiram que o nosso
projeto era demasiado ambicioso
e que demoraria no mínimo 10
anos a pôr em prática. O prazo era
então de um ano e cumprimos!
Então só é impossível até se tornar possível?
Em muitas situações é preciso
não recuar logo, não temer o risco, resistir às resistências, persistir. Sim, algumas vezes o impossível afinal é possível!•
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e m d e s ta q u e
transformação digital

Viver a
transformação
digital
O que têm hoje em comum áreas tão
distintas como a saúde, os transportes,
a energia, o retalho, os seguros, a
Administração Pública, os recursos humanos
e a hotelaria? Numa palavra: tecnologia.
Reunidos pela APDC, representantes destes
setores falaram das suas experiências de
transformação digital.
Texto de Teresa Ribeiro Fotos de Bárbara Monteiro/ Syncview

que vai da
teoria à prática quando se fala de
“transformação digital”. Por isso
partilharam as suas experiências
com a APDC, primeiro no âmbito
do estudo que a associação acabou de lançar sobre o tema (“A
Economia Digital 2017 - Casos de
Transformação Digital”), e num
segundo momento, mais descontraído, ao… pequeno-almoço.
Elsa Tavares, Digital e CRM da
Ageas Seguros, Cristina Dourado,
administradora da Fertagus, João
Filipe Torneiro, diretor de Marketing e Desenvolvimento Negócio

Sabem qual a distância
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Ibérico da Galp, José Theotónio,
CEO do Grupo Pestana, Francisco
Velez Roxo, CEO do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca,
Gonçalo Caseiro, administrador
da Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, Inês Veloso, diretora de
Marketing da Randstad e Pedro
Devesa, diretor de Online Ibéria
da Worten, moderados pelo presidente da APDC, Rogério Carapuça, discorreram sentados à
mesma mesa sobre as vantagens,
obstáculos e expectativas que associam ao tema do momento.
Comum a todos esteve a con-

Reunidos em
representação
de setores muito
diferentes, descobriram
que o processo de
transformação digital é
uma experiência que lhes
coloca desafios comuns



e m d e s ta q u e
transformação digital

vicção de que nada vai parar a
transformação digital e que este
já não é um tópico sobre o futuro, mas que faz parte do presente
de quem não se quer deixar ultrapassar pelos acontecimentos.
Durante a animada discussão
caíram alguns mitos, como o que
associa digitalização à redução do
número de colaboradores e o que
atribui à tecnologia o principal
papel na transformação digital.
Colocando as pessoas no centro
de tudo, este grupo de líderes
revelou como, afinal, todo este
movimento, que está a trazer ao
mundo outras formas de viver, é
mais orgânico do que se pensa.
Cristina Dourado (Fertagus)
foi uma das intervenientes neste
debate que fez questão de salientar como a informatização dos
sistemas na Fertagus não reduziu o número de colaboradores:
“Curiosamente, a transformação
digital não trouxe essa consequência. Conseguimos conviver
com o crescimento mantendo o
número de efetivos”. Por seu turno, José Theotónio (Grupo Pestana) admitiu que o grupo hoteleiro
que dirige não precisou de dispensar pessoas “em parte devido ao
crescimento orgânico que tem
registado”, mas frisou que a introdução de sistemas informáticos
contribuiu para um “assinalável”
ganho de produtividade: “Hoje,
com o mesmo número de pessoas,
fazemos muito mais”, sublinhou.
Também Inês Veloso (Randstad)
desmontou a associação que se faz
entre introdução de tecnologia e
dispensa de colaboradores: “ConC 

trariamente à ideia de que a tecnologia vai substituir pessoas, no
nosso caso a tecnologia está a obrigar-nos a aumentar o seu número,
mas com uma vantagem: garante
que conseguimos fazer a mudança
de mindset de que precisamos. Esse
é o desafio da transformação digital nas organizações”.
Em sintonia, Elsa Tavares
(Ageas Seguros) resumiu esta
ideia numa frase que ficou como
um dos sound bites deste pequeno-almoço: “A tecnologia pode ajudar-nos a fazer a transformação
digital, mas ela não é a transformação digital”.

“Quem está no
negócio da
produção de moeda
tem de saber que a
moeda um dia vai
acabar”
Gonçalo Caseiro (INCM)

“Contrariamente
à ideia de que a
tecnologia vai
substituir pessoas,
no nosso caso a
tecnologia está
a obrigar-nos a
aumentar o seu
número”
Inês Veloso (Randstad)

Alinhado pelo mesmo discurso, Gonçalo Caseiro (INCM) realçou o protagonismo das pessoas
na terceira revolução tecnológica:
“O essencial são os ativos humanos. Os talentos que as empresas
têm, capazes de oferecer uma boa
experiência. Uma boa experiência
na Amazon é quando eu ligo para
o serviço ao cliente para fazer uma

reclamação e o meu problema é
resolvido de uma forma que me
deixa satisfeito. Esse é o segredo”.
A reforçar estas opiniões, Inês
Veloso partilhou o posicionamento da Randstad: “Sabemos
e temos como estratégia que o
nosso negócio não vai ser 100%
digital. Na consulta que fizemos
ao mercado percebemos que ‘a
relação’ continua a ser o ponto
principal e que são os nossos consultores que têm de ser empowered
pela tecnologia e não a tecnologia
a substituir os consultores”.
Mudar a cultura

Para as organizações e empresas
que não se querem deixar ultrapassar, a transformação digital,
mais do que uma opção, é um
caminho de sentido obrigatório.
Mas quando a cultura de onde
se parte é conservadora, o desafio é maior. Segundo João Filipe
Torneiro (Galp) “as diferentes
unidades de negócio e a presença
em muitas geografias leva a que a
transformação digital seja feita
com estágios de maturidade distintos. Na exploração o big data é
uma vertente já bastante avançada e na distribuição de combustíveis na Península Ibérica a aposta
está a ser feita no marketing digital”. Casos práticos desta aposta? A app EvoDriver, que proporciona uma melhor experiência
e uma interação mais ágil com o
cliente. Além dos portais de relacionamento com o cliente particular e empresarial. Mas há mais.
“Ao nível dos processos internos,
uma face menos visível para o
cliente, está agora a ser preparada a simplificação e digitalização
de várias atividades”.
Também o meio que Pedro

Durante a discussão caíram alguns
mitos, como o que atribui à tecnologia
o principal papel na transformação
digital

Devesa (Worten) representa é
reconhecidamente conservador,
como ele próprio assumiu: “Carregamos o lado operacional da
mercearia, das caixas, de muitos
elementos físicos. A literacia digital no retalho sempre foi praticamente nula, daí querermos
passar do 8 para o 80”.
Falando da Worten, Pedro
Devesa afirmou que a transformação digital “está a acontecer a
todos os níveis: temos um legado
que nada tem a ver com a cultura
digital, mas estamos apostados
em mudar o mindset da empresa”.
Das vendas de produtos onli-

ne, ao marketing digital, passando
pela supply chain, todo o processo
de negócio da Worten está a mudar, apoiado nas novas tecnologias: “Queremos usar cada vez
mais ferramentas digitais para
conhecer melhor os nossos clientes e colocá-los no centro da nossa estratégia. Isso obriga-nos a ter
um conhecimento único de cada
cliente e para isso precisamos de
perceber em que loja esteve, a ver
que produtos. É necessário coletar esses dados e sobretudo trabalhar sobre eles para depois oferecer uma proposta única a cada
um”, acrescentou Pedro Devesa.
Na opinião de Francisco Velez
Roxo (Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca) a saúde é outro setor que clama por maior literacia

digital. Com humor, referiu que
médicos e enfermeiros ainda têm
o hábito de chamar o técnico de
informática à menor perturbação
do sistema, por falta dos mais
elementares conhecimentos na
matéria: “Hoje não é aceitável
que cursos de medicina, de enfermagem e de serviço social não tenham formação na área digital”,
comentou.
Apesar da cultura conservadora do universo da saúde, onde
paradoxalmente se trabalha com
tecnologia de ponta, a transformação digital vai, porém, fazendo o seu caminho: “Hoje não há
doentes, há segmentos de doentes conforme as suas idades, paC 
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tologias e expectativas de sobrevivência”, sublinhou Francisco
Velez Roxo. E cita mais exemplos:
“Atualmente é possível um doente no pós-operatório mandar um
sms ao seu médico, dizendo-lhe
como se está a sentir. Um gesto
simples, mas que está a pôr em
causa toda uma cultura estabelecida”. Nos mínimos procedimentos a tecnologia está a insinuar-se, ao mesmo tempo que
revela tendências na sociedade,
anotou o CEO do Hospital Prof.
D. Fernando Fonseca: “As sociedades desenvolvidas reclamam
formação permanente, saúde e
bem-estar. Na saúde o que hoje
está em causa é a massificação do
bem-estar e a personalização dos
cuidados com os doentes”.
Um mundo de soluções

De entre as vantagens que a
transformação digital trouxe às
organizações, Cristina Dourado
destacou a partilha e o acesso à
informação: “Hoje em dia funcionamos com o Office 365, o share
point, e conseguimos, por via da
implementação desse sistema,
melhorar o acesso à informação,
que nos chega de forma simples e
bem estruturada, e facilitar a sua
partilha. Esse passo foi o mais
importante do ponto de vista da
organização no seu desenvolvimento”.
José Theotónio também considera que há um antes e um depois no que diz respeito à partilha
e gestão de informação quando
se fala da introdução das TIC no
universo empresarial: “Prestamos serviços nas áreas de e-comC 

merce, analytics, e business inteligence aos 15 países em que estamos
presentes. Fazemos tudo a partir
de Lisboa. Acompanhamos diariamente operações tão remotas
como as que estão no ilhéu das
Rolas, em S. Tomé. Isto tem criado grandes ganhos de produtividade”, referiu.
No que concerne à gestão do
conhecimento proporcionada
pelas TIC, à facilidade na partilha
da informação e à maior eficiência
das comunicações, junta-se a eficiência na pesquisa e tratamento
de dados. Esta valência traduz-se
na capacidade de simplificação
de informação extensa e complexa. Algo que em áreas como os

“A tecnologia pode
ajudar-nos a fazer
a transformação
digital, mas ela não
é a transformação
digital”
Elsa Tavares (Ageas Seguros)

“Na saúde, o que
hoje está em causa
é a massificação
do bem-estar e a
personalização dos
cuidados com os
doentes”
Francisco Velez Roxo
(Hosp. Prof. Dr. Fernando Fonseca)

seguros se torna muito relevante,
como fez notar Elsa Tavares: “Nos
seguros a parte processual é pesada e precisa de ser renovada. O
que temos feito é que sempre que
há processos que verificamos ser
necessário alterar, tentamos que
a tecnologia nos ajude. Dessa forma prestamos um melhor serviço
ao cliente”.

Falando de clientes, ou de
utentes, como sucede no caso específico da Administração Pública, Gonçalo Caseiro sublinha ser
impossível separá-los da transformação digital, pois dia-a-dia
a pressão para mudar exerce-se
cada vez mais desse lado: “A exigência dos utentes subiu. Se é
possível ter uma boa experiência
de compra no retalho, mais desmaterializada, ou se os seguros
vêm ter comigo com uma proposta à minha medida, apesar de não
os ter procurado, então quando
chego aos serviços públicos tenho
iguais níveis de exigência”.
A avaliação que o administrador da INCM fez da transformação digital que se tem operado na
Administração Pública foi positiva, realçando casos de sucesso
como o Simplex, “que deixou marcas muito fortes na cultura interna da AP”, mas advertiu: “A Administração Pública deve manter a
capacidade de regulação, mas importa que tal não signifique uma
barreira. Tem de ser mais ágil a responder a adventos como a Uber e
ser mais rápida a atuar em relação
a adventos como a Airbnb”. Last
but not the least, “precisa de acompanhar a evolução das comunicações e novos modelos de negócio

Todos concordaram
que lutar contra a
cultura instalada é
um dos principais
desafios que se
colocam a quem
trabalha em setores
conservadores

que a tecnologia acabou por trazer
ao mundo. Tem de fazê-lo sentando-se mais à mesa, porque enquanto os ministros das finanças
da zona euro não forem capazes de
responder à pergunta ‘Onde é que
a Amazon paga impostos?’, existe
um problema. Um problema provocado pelos novos modelos de
negócio que estão a erodir a base
de sustentação dos Estados”.
Reconhecendo na INCM uma
cultura de inovação fortemente
enraizada, apontou a desmaterialização como um processo que
foi implementado naturalmente
na casa. De olhos postos no futuro, vê o negócio da impressão de
segurança, onde a INCM já está
inserida, como uma oportunidade: “Quem hoje faz cartões de

identificação com certificados, já
no mundo mais digital, ou passaportes eletrónicos, tem de saber
que um dia essas coisas vão mover-se para dispositivos como o
telemóvel e tem de estar preparado para isso. Temos uma palavra
a dizer sobre como é que essas
informações vão passar, porque
continuará a ser importante ter
uma entidade de confiança que
gere essa informação”.
Quanto ao anunciado desa-

parecimento da moeda tal como
a Casa da Moeda hoje a produz,
Gonçalo Caseiro comentou:
“Quem está no negócio da produção de moeda tem de saber que um
dia a moeda acabará. Mas como
estamos na identificação eletrónica, teremos algo a oferecer na área
das transações monetárias”.
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Aconteça o que acontecer,
não é fácil mudar. Cristina Dourado não hesitou em classificar
como “doloroso” o processo de
aprendizagem por que os colaboradores da Fertagus tiveram de
passar para se adaptar a novos
sistemas de trabalho. Mas reconhece a importância do que foi
feito: “Temos todo o sistema desmaterializado e estamos a conseguir introduzir sistematicamente
novos produtos para o cliente. Ao
lançar o ano passado, em conjunto com a Via Verde, a Via Verde da Fertagus, oferecemos pela
primeira vez transporte público
aos clientes que tradicionalmente não são clientes de transportes
públicos”. Algo que traduz como
um passo significativo em direção a um futuro onde, “em vez
de transportes, as pessoas terão à
sua disposição soluções de mobilidade naturalmente integradas
nas suas rotinas”.
Antecipar o futuro

Elsa Tavares confessou já ter sentido na pele os sobressaltos que
resultam da implementação do
design thinking, um recurso que
considera extraordinário, mas
que por vezes confronta as organizações com situações inesperadas, que põem totalmente
em causa o atual modelo de negócio: “Já este ano lançámos um
projeto de design thinking que nos
pôs numa primeira fase a falar
com os consumidores. Depois de
ouvirmos o que os clientes nos
disseram sobre a forma como
gostariam que funcionássemos,
trabalhámos nessas ideias. Mas
posteriormente, quando as
apresentámos, houve algumas
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que os clientes aplaudiram e outras que rejeitaram e de entre as
sugestões que nos fizeram havia
ideias que punham em causa o
status quo da Ageas Seguros, outras pura e simplesmente incompatíveis com a lei que regula os
seguros”. Desta experiência retirou que “foi engraçado perceber
o quanto é poderoso utilizar esta
metodologia pois, desde que
bem estruturada, é realmente
disruptiva, mas o desafio é ‘o que
é que vamos fazer?’”.
Quando lhe perguntam “o que
é que vai fazer num futuro próximo?”, Inês Veloso responde:
“Não sabemos para onde vamos,
mas sabemos que temos de estar
no caminho onde todos estão”.
Ao assumi-lo, a diretora de marketing da Randstad revelou também
alguma estratégia da empresa
que representa: “Percebemos que
precisávamos de ser mais ágeis,
de ganhar um espírito de startup,
por isso criámos uma ‘digital factory’ – feita pelo conjunto dos 39
países onde estamos – com essas
speed organizations. Hoje somos
um único market place e ganhámos
com isso fontes de competitividade diferentes das que existiam
anteriormente”.
José Theotónio tem visto o seu
setor ser profundamente alterado, por isso acredita que o futuro
é parte do que já consegue descortinar: “A introdução da internet no
processo de comercialização e as
low cost vieram partir o package
turístico e os hotéis tiveram de

“A centralidade
do cliente e a
transformação
digital são
alavancadas por uma
mudança cultural”
João Filipe Torneiro (Galp)

”Acompanhamos
diariamente
operações tão
remotas como as
que estão no ilhéu
das Rolas, em S. Tomé.
Isto tem criado
grandes ganhos de
produtividade”
José Theotónio (Grupo Pestana)

“As organizações
preocupam-se muito
com a palavra
digital, que é a
palavra mais sexy,
preocupam-se muito
com tecnologia, mas
primeiro que tudo
têm de perceber como
se vão reestruturar”
Pedro Deveso (Worten)

”Temos todo
o sistema
desmaterializado e
estamos a conseguir
introduzir
sistematicamente
novos produtos para
o cliente”
Cristina Dourado (Fertagus)

se adaptar a esta segmentação.
Criaram-se novas sub-marcas,
com produtos com características diferentes, como os moji da
cadeia Hilton, que apostam sobretudo na oferta de tecnologia”.
É sua convicção que a transformação digital vai aprofundar este
modelo, obrigando quem está
no negócio a recrutar cada vez
mais especialistas em TIC: “Hoje
temos profissionais de analytics
a trabalhar nos nossos departamentos comerciais, pessoas que
há poucos anos nem olhavam
para a indústria hoteleira como
uma oportunidade de carreira”.
Francisco Velez Roxo vê o digital como uma marca fundamental da saúde do futuro: “Há uma
nova medicina em desenvolvimento em que médicos e enfer-

meiros são cada vez mais técnicos
com base nas TIC. O digital acentuou a globalização nesta comunidade e está a colocar questões
como a segurança, a privacidade
e a usabilidade na ordem do dia”.
Para o CEO do Hospital Prof. Dr.
Fernando Fonseca, “a transformação digital vem dar a pista por
onde devemos evoluir”.
novos tempos, novos desafios

Com a mobilidade elétrica e os
carros autónomos, a Galp tem
muitos desafios pela frente. Para
João Filipe Torneiro a abordagem
da empresa passa “por desenhar o
‘posto do futuro’ com uma oferta
de serviços, maior conveniência e
flexibilidade de soluções energéticas, onde poderão estar presentes a eletricidade, o GPL, o GNV
e o hidrogénio, em complemento
com os combustíveis líquidos”. E

Será uma opção? Eles dizem que
não. Hoje, quem não aposta na
transformação digital está condenado
a deixar-se ultrapassar pelos
acontecimentos

o sucesso da empresa nesta nova
era da mobilidade? “Tal como
noutros negócios, assentará em
parcerias e na criação de ecossistemas”, acrescenta ele.
Consulta a clientes, aproximação a startups, parcerias, mudança de mindset – nada disto
tem a ver com tecnologia. Será
o fator humano a peça-chave da
transformação digital? Pedro Devesa deu a resposta: “As organizações preocupam-se muito com
a palavra digital, que é a palavra
mais sexy, preocupam-se muito
com tecnologia, mas primeiro
que tudo têm de perceber como
se vão reestruturar”. Aqui fica o
recado.•
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As profissões
mais
procuradas
em 2018
Os caçadores de talentos estão alinhados.
Sabem que em 2018 a pressão do mercado
continuará a exercer-se sobre competências
digitais e que as mais desejadas são as
de data scientists, especialistas em IA,
cibersegurança e para a área das fintechs.
Texto de Teresa Ribeiro Fotos de Vítor Gordo/ Syncview

porque o mundo é
deles. À medida que a transformação digital progride, a procura
por estes especialistas de topo
torna-se mais desesperada. Apesar dos programas de conversão
de profissionais para a área digital se multiplicarem com o apoio
de políticas governamentais e
empresas, e de a globalização favorecer a circulação de gente com
competências em TI, o gap entre
oferta e procura não vai diminuir.
Pedro Oliveira, co-fundador da
empresa caçadora de talentos
Landing Jobs, está certo de que
este desequilíbrio se vai manter
Abram alas,
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por mais de dez anos. Cálculo
dele, mas corroborado pela Comissão Eeuropeia: “As últimas
estatísticas da CE apontam para
este período de tempo”. Mais de
uma década parece muito, sobretudo quando se sabe do esforço
concertado que se está a fazer um
pouco por todo o lado para qualificar cada vez mais gente para
estas áreas, mas Pedro Oliveira
arruma a questão com um comentário irrefutável: “A transformação digital está a pôr pressão
em todas as áreas de atividade.
Das finanças à indústria alimentar, que é a maior do mundo,

“Data scientists, data engineers,
data analysts, todas as funções que
estão na génese de novas formas de
trabalhar”, vão estar na radar dos
empregadores, avisa Pedro Oliveira,
co-fundador da Landing Jobs
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todas estão à procura de pessoas
com competências digitais. É
uma pressão gigante”.
O discurso de Pedro Amorim,
diretor-geral da Experis, empresa especializada em atração de
talentos do Manpower Group,
é semelhante. Se confirma a dificuldade que há em encontrar
talentos no mercado global, mais
depressa pinta a manta de negro
quando se fala de Portugal: “Para
corresponder às empresas nossas
clientes vamos buscar profissionais ao Brasil, ou a vários países
da Europa de leste. Sobretudo se
falamos em especializações de
ponta como robótica, inteligência artificial e data, em Portugal
o que existe são teóricos, que se
encontram a lecionar”.
À Experis, que se tem vindo a
focar cada vez mais na área das
tecnologias, chegam sobretudo
pedidos para “programadores e
especialistas em desenvolvimento de tecnologias Microsoft, ou
em ERP’s de gestão e ainda digital marketing. Também são muito
procurados administradores de
sistemas, técnicos de produção
e manutenção e engenheiros”,
informa Pedro Amorim. A lista,
sem novidades, reflete a tendência dos últimos anos, mas o que o
diretor-geral da Experis antecipa
é a intensificação de pedidos de
especialistas em cybersegurança, “uma questão cada vez mais
crítica para as empresas”, e uma
corrida aos experts em data policy,
tendência que vai marcar 2018.
“A diretiva europeia sobre proteção de dados, que vai entrar em
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vigor em maio, vai obrigar as empresas a contratar equipas especializadas”, explica Pedro Amorim, sublinhando que o tema será
transversal a todas as áreas de
atividade e particularmente sensível em diversos setores.
Por seu turno, Pedro Oliveira
lembra que todas as profissões
que têm a ver com análise de dados estarão a fervilhar de oportunidades de trabalho: “Data scientists, data engineers, data analysts,
todas estas funções que estão
na génese de novas formas de
trabalhar” estarão no radar dos
empregadores. O co-fundador da
Landing Jobs admite que não se
trata de uma novidade, “há anos

a diretiva
europeia sobre
proteção de
dados, que entra
em vigor em
maio, vai obrigar
as empresas
a contratar
equipas
especializadas

que se faz análise de dados”, mas
“as coisas têm evoluído ao ponto de hoje os data scientists terem
ganho uma prevalência total, de
tal forma que o nível de ofertas
de trabalho para essa área tem
aumentado brutalmente”. Das
áreas não tecnológicas Pedro Oliveira destaca a das finanças e a
da indústria da mobilidade como
duas das que mais vão empregar
especialistas em TI: “Os bancos
estão a apostar fortemente em

cryptocurrencies, porque lhes permite reduzir custos, além disso
há toda uma tecnologia emergente ligada às finanças que não dispensará técnicos com competências na área digital. A indústria
da mobilidade, nomeadamente
a indústria automóvel, tem também muito a evoluir no âmbito
da inteligência artificial…”
Refresh e muita pressão

Há cinco anos a Experis tinha três
consultores a trabalhar só para a
sua área de contratações diretas,
hoje tem 45. Pedro Amorim, que
entrou para a empresa em 2013,
diz que o mercado desde então
não parou de crescer e “hoje está
mais dinâmico do que nunca”.
A perceção de Pedro Oliveira
é semelhante: “Há cada vez mais
empresas internacionais a abrir
pólos de tecnologia em Portugal,
principalmente em Lisboa e no
Porto. Pode estar ou não correlacionado com a vinda da Web
Summit, até porque já estava a
acontecer antes, mas a visibilidade que a cimeira nos deu pode ter
acentuado esta tendência”.
O mercado está a mexer e
também a mudar: “Lisboa e Porto estão a tornar-se pólos de remote workers. Há muitos ingleses
e alemães que trabalham em TI
remotamente para os seus países de origem”. São os chamados
“nómadas digitais”, uma novidade que se junta a outra que está
a mudar o cenário em Portugal,
particularmente na área das tecnologias: “Temos cada vez mais
tech centres, ou seja, empresas em
que a cultura do trabalho é internacional, mas a raiz é portugue-

Em áreas como as TI, em que há mais
procura do que oferta, “o candidato
é que faz o processo”, acredita Pedro
Amorim, diretor-geral da Experis

sa”, descreve Pedro Oliveira.
Estas mudanças são boas e
más notícias. Boas porque significam um refresh, más porque
parte destas mudanças implica
maior pressão sobre o mercado.
Com clientes como a Microsoft, a Farfetch, a Bosch e a Sky
Scanner, a Landing Jobs decidiu
desde a primeira hora inverter o
clássico processo de recrutamento. “Em vez de perguntarmos às
empresas que trabalhadores procuram, falamos com as pessoas e
perguntamos-lhes: ‘Onde é que
tu queres estar?’”
Desta estratégia, Pedro Oliveira adianta que faz parte uma con-

vicção, a de que “neste mercado,
quem domina a relação com o talento é quem ganha”.
Na Experis também é comum
inverter-se o processo de recrutamento, pois constata-se que “em
áreas como esta, em que há mais
procura do que oferta, o candidato é que faz o processo”, afirma o
seu diretor-geral.
Técnicas de caça

E como é que se caçam talentos?
Pedro Amorim diz que nesta atividade a que não gosta de chamar
“caça”, mas sim “atração de talento”, o principal desafio é “encontrar os candidatos passivos”. Enquanto os ativos são mais fáceis
de detetar, “nomeadamente através das redes sociais, os que não
procuram trabalho, mas até poderão considerar fazê-lo se forem
desafiados”, são o alvo-estrela de
quem faz research numa área onde

a pressão da procura é enorme.
Na Landing Jobs garantem que
o velho método do“passa-palavra”
dá frutos. “É o meu preferido, porque nem sequer implica investimento”, sublinha Pedro Oliveira,
com um sorriso. Mas os métodos
de research utilizados pela empresa
que nasceu como startup há cinco
anos variam: “Usamos vários canais, desde o social a anúncios e, é
claro, organizamos o Landing Festival” – festival anual exclusivo da
Landing Jobs que atrai alvos potenciais, incluindo talentos ainda
a frequentar a universidade. “Lá,
eles podem ir a talks, workshops, conhecer os engenheiros das empresas com quem mais tarde poderão
trabalhar. Este networking é o que
consideram mais interessante”,
partilha Pedro Oliveira.•
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O Business Analytics é essencial
para a ”deteção de novas
oportunidades de negócio”,
defende Fernando Braz,
diretor-geral do SAS Portugal

Dados: poder incontornável
O Business Analytics já
não é uma mera questão
técnica, mas sim de
negócio, em todas as
organizações e em todos
os setores. Saber usar
o poder dos dados é
determinante para inovar e
garantir o futuro.
Texto de Isabel Travessa Fotos cedidas

e da vertente analítica é incontornável na
evolução e inovação dos negócios em todos os setores de atividade. Sendo um “instrumento
vital para a decisão operacional
e estratégica das organizações,
deixou de ser uma questão técnica para ser uma questão de negócio”, defende Fernando Braz,
diretor-geral do SAS Portugal.
No rescaldo da última edição
do SAS Fórum Portugal, conside-

O poder dos dados
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rado o maior evento anual de Business Analytics (BA), o diretor-geral do SAS Portugal destaca
que o BA é essencial para a “previsão, crescimento e deteção de novas oportunidades de negócio”.
Na sua perspetiva, “passámos
de uma situação de utilização de
nicho, confinada a áreas mais
técnicas, para uma utilização extensiva e ao longo de toda a organização”. Acresce que “a sensibilização para a importância de
uma economia data driven contribui para uma utilização em
diferentes unidades funcionais
e a diferentes níveis de decisão”.
A incorporação de algoritmos
e as tecnologias de vanguarda,
como a IA, machine learning, IoT,
texto mining, modelos de previsão, decisão em tempo real,
análise de cenários e visualização de dados em diferentes so-

luções analíticas que satisfaçam
as principais necessidades, estão
entre as tendências citadas pelo
gestor.
Fernando Braz destaca para
2018 as perspetivas de consolidação do crescimento que o SAS
tem registado nos últimos anos.
Nomeadamente com as oportunidades que resultam da nova lei
da Privacidade (GDPR), que “colocará desafios na gestão das bases de dados das empresas, dos
processos e sobretudo das suas
relações com o mercado”.
“A gestão da complexidade
dos dados e da sua análise para
a conformidade vão ser uma das
áreas de negócio”, explica.
Em paralelo, “as soluções
analíticas para o combate e prevenção à fraude, gestão de risco e
de marketing analítico serão vetores de crescimento”, acrescenta.
O SAS Fórum contou este ano
com a presença de Neil Harbisson, o primeiro cyborg do mundo, que abordou a experiência de
viver com uma antena implantada na cabeça – que assume fazer
parte de si . Tentou demonstrar
a todos a forma como sente,
apreende e vê o mundo, garantindo que não há nada mais
humano do que usar tecnologia
como parte do corpo.
Recorde-se que o SAS foi
considerado de novo este ano
a “Melhor Empresa para Trabalhar” pelo Great Place to Work
Portugal.•

Desde 1957 que o futuro está escrito
nas nossas estrelas, levando até todos
uma história única e um património
insubstituível na vida dos portugueses.
A RTP assume como missão contribuir para o desenvolvimento social, cultural
e económico do país, chegando a um vasto e heterogéneo público. A sua oferta
integra um universo rico e diversificado de marcas de televisão, rádio e online,
transmitindo, desde o primeiro dia, toda a sua luminosidade.

RTP.PT
RTP.PT/PLAY
FACEBOOK.COM/RTP
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Tecnologia
sem stress
Vê a sua relação com a
tecnologia como natural.
Faz de tal forma parte
da sua vida que nem se
lembra dela, embora a use
para praticamente tudo,
seja no trabalho ou em
lazer. Mas garante que não
entra em stress se ficar
offline.
Texto de Isabel Travessa Fotos de
Bárbara Monteiro/ Syncview

pela tecnologia revelou-se cedo. Aos 14 anos, já programava o seu ZX Spectrum e no
liceu chegou a fazer programas
que foram parar ao Ministério da
Educação. Por isso, para Eduardo Fitas, a escolha de engenharia
eletrotécnica, ramo de sistemas
e computadores, no Técnico, foi
uma decisão natural. Até porque
continuou, mesmo na faculdade,
a participar em diversas iniciativas: foi líder de projeto no Ministério da Defesa e fez assistência
técnica de equipamento informático.
Esta relação com a tecnologia
permanece intensa, de uma forma quase inconsciente. Mas não
é compulsivo a experimentar gadgets, nem corre atrás das últimas
versões. Aliás, só recentemente
comprou um smartwatch. Mas
gosta de ter soluções úteis, como

A apetência

C 

“A tecnologia
não é tema de
gerações, mas
sim de atributos e
comportamentos”,
argumenta

Já foi utilizador
de Blackberry,
mas passou a
usar iPhones a
partir da versão
3. Apesar de já ter
experimentado
smartphones
com Android,
não vê qualquer
vantagem em
mudar do iOS

Amazon Prime, Boa
Cama Boa Mesa, TheFork
e o Vivino são algumas
das suas aplicações
preferidas. Assim como
a Garmin Connect para
o seu novo smartwatch,
para seguir os exercícios
ou os passeios de
bicicleta

o sistema de alarme no telemóvel
para controlar à distância a sua
casa, ou um carro connected.
Em regra, o vice-presidente da
Accenture Portugal, responsável
pela área de Communications,
Media & Technology, está sempre
ligado. Tem dois iPhones, um que
utiliza em Portugal e outro em Espanha, onde assume responsabilidades na área de Comunicações.
O Surface Pro é o seu principal
instrumento de trabalho e já nem
tem outra caneta que não seja a
deste device. Como viaja muito,
a tecnologia é utilizada por questões de produtividade, mas também em lazer. No iPad, por exemplo, vê filmes no avião. Ouvir
música, ler um livro ou ver as notícias é sempre por via digital. Livros em papel, só nas férias. Nas
compras, também faz tudo online.
Na relação com fornecedores, é o
mesmo: “Não valorizo a interação
com os call centers ou com um balcão físico. Só mesmo quando não
há alternativa”, salienta.
Para o gestor, a tecnologia
“não é um tema de gerações, mas
sim de atributos e comportamentos. Tenho um comportamento
muito mais digital que, no limite,
alguns millenials, porque sempre
valorizei a facilidade de utilização
em detrimento do contacto pessoal”, explica.
Até no seu dia-a-dia demonstra autossuficiência na gestão
das tecnologias: “Na empresa, a
maior parte dos problemas que
surgem resolvo-os. Muito raramente peço assistência”.
Apesar desta ligação quase
umbilical, o gestor garante que
pode perfeitamente ficar offline.
“Se a tecnologia é natural, não
sinto stress quando fico sem acesso. Não sofro com isso”, considera. •
C 
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Acelerar para
a nova era digital
A transformação para o digital está no topo da agenda nacional.
Há um crescente sentido de urgência para a mudança,
multiplicam-se os projetos de sucesso e já arrancaram
iniciativas transversais para promover a inovação e as
qualificações na economia e na sociedade.
Agora, é preciso acelerar.
Texto de Isabel Travessa Fotos iStock
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RECEITAS DAS TIC E MEDIA EM PORTUGAL
2012

2013

2014

2015

2016

6 617,0
990,3

6 272,7

5 768,9

5 728,0

5 850,4

1 061,2

1 122,3

1 163,6

7 607,3

1 159,1

7 333,9

6 891,2

6 891,6

7 009,5

1. COMUNICAÇÕES
Comunicações eletrónicas
Serviços Postais
TOTAL	

2. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
Hardware

1 702,4

1 801,3

1 830,1

1 948,0

1 729,1

Software

519,6

529,5

531,5

524,3

547,7

Serviços

1 079,1

1 057,7

1 069,5

1 085,1

1 108,6

TOTAL

3 300,7

3 388,5

3 431,2

3 557,5

3 385,4

785,6

761,3

736,5

717,3

697,5

11 693,6

11 483,7

11 058,9

11 166,4

11 092,4

3. MEDIA
Proveitos Totais

TOTAL TIC E MEDIA	

* Dados a partir de 2015: Contas Altice; ** Em milhões de euros. Fonte: Anacom; IDC; Contas das cotadas de Media e dados RTP

Num cenário de retoma económica e de criação de emprego,
agarrar a oportunidade do digital
é fundamental para um país de
pequena dimensão como Portugal. O processo de transformação
está em marcha. Multiplicam-se
os exemplos de sucesso em todas
as áreas, cresce o sentido de urgência para a mudança, há estratégias e programas nacionais em
curso, aumenta o investimento
estrangeiro, florescem ecossistemas de inovação e empreendedorismo e multiplicam-se as parcerias entre stakeholders. A palavra
de ordem é agora acelerar e executar com mais ambição, tirando
partido da era tecnológica.
Vivemos uma conjuntura favorável à mudança. O país saiu
em junho do Procedimento por
Défice Excessivo, ao cumprir
pela primeira vez em dez anos as
metas orçamentais, com o défice mais baixo da democracia: 2%
do PIB. A economia já cresce: foram mais 2,8% no 2º trimestre. A



taxa de desemprego está abaixo
dos dois dígitos e ao nível mais
baixo em quase dez anos. O investimento em volume teve no
1.º trimestre o maior aumento
homólogo dos últimos 18 anos. E
batem-se máximos na confiança
dos agentes económicos.
Neste cenário, estão a multiplicar-se as iniciativas de transformação digital. Em paralelo,
e para potenciar e acelerar este
movimento e reforçar a inovação
e a qualificação, estão em marcha
iniciativas nacionais que aproveitam os fundos estruturais e tiram
partido da oferta TIC disponível
no mercado nacional.
Estratégia TIC 2020’, ‘Simplex+’, ‘Indústria 4.0’, ‘Startup
Portugal’ e ‘INCoDe.2030’ são os
mais emblemáticos projetos que
juntam as várias entidades públicas aos atores da economia e da
sociedade, num movimento sem
precedentes rumo ao digital, à
semelhança do que acontece um
pouco por toda a Europa.
Há apoios à investigação e
desenvolvimento, à recapitaliza-

ção das empresas, ao desenvolvimento da indústria 4.0, ao financiamento de startups, ao apoio ao
empreendedorismo e à requalificação e reforço das competências digitais, que se assumem
como verdadeiras ações integradas nacionais. Neste âmbito, as
Tecnologias de Informação, Comunicação e Media (TICM) são
essenciais.
Processo contínuo de mudança

Mas também as TCIM estão a passar por uma mudança de paradigma, com profundas transformações na cadeia de valor que estão
ainda muito longe de terminar. É
o caso das comunicações, onde a
PT/MEO atravessa um processo
de mudança, pelas mãos do acionista Altice. Esta estratégia passa
pela compra da Media Capital,
um dos dois grandes grupos de
media privados em Portugal.
A operação, em análise no
regulador da concorrência, poderá trazer grandes mudanças
ao mercado. A NOS, que “tem
sido um agente ativo na criação
de condições para que a sociedade portuguesa se transforme,
cada vez mais numa sociedade
da informação”, como garante o
seu CEO, Miguel Almeida, está
atenta aos desenvolvimentos. Tal
como a concorrente Vodafone. O
seu líder, Mário Vaz, salienta que
“para que as oportunidades desta
nova era se concretizem, é fundamental garantir a concorrência”.
A preocupação com o impacto desta eventual consolidação
estende-se aos media, onde todos os cenários estão em cima
da mesa. Perante a complexa situação nos negócios tradicionais,
que tem levado a reestruturações

Correios em números
1.403,5 M€
1.242,3 M€

1.306,2 M€

15.843

1.346,5 M€

15.148

1.303,5 M€
15.281

15.270
14.887
0,65%

0,63%

0,59%

0,65%
1.122,3 M€

1.061,2 M€

990,3 M€

21,1 M€

2012		

20,5 M€

17,8 M€

2013 		

Total Ativo

2014 		
Receitas1

Contribuição PIB4 5

1.163,6 M€

0,63%
1.169,1 M€

29,1 M€

20156		20167
Investimento Total3

Emprego2

1

4

Total de vendas e serviços; 2 Unidades/nº médio de empregados; 3 Inclui investimento em imobilizado corpóreo e incorpóreo, realizado e em curso;
Vendas e serviços prestados/PIB; 5 Os valores usados para o cálculo da contribuição para o PIB 2015 e 2016 foram retirados Boletim do Banco de Portugal, agosto 2017;
6
Os valores de 2015 foram atualizados por consideração de valores reexpressos; 7 Valores incluem estimativas com base nos anos anteriores
Fonte: Anacom

e desinvestimentos, assim como
a constantes reinvenções dos
negócios, Francisco Pedro Balsemão, CEO da Impresa, diz que o
grupo defende uma “concorrência leal num mercado que funcione de forma sã”.
Por seu turno Gonçalo Reis,
presidente da RTP, diz que “Seja
como for, o fator-chave continua
a ser a qualidade dos conteúdos.
Logo, mantemos esse foco”.
Tendo em conta que “os conteúdos ampliaram o seu poder
diferenciador”, Ricardo Tomé,
diretor da MC Digital, considera
que “passa a ser importante que o
circuito de distribuição possa ser
controlado e fechado no ecossistema das telcos, para fazer face
às ofertas que estão a crescer nos
novos players”. Neste cenário, é
ainda difícil prever os impactos
das consolidações. Seja como
for, Vera Pinto Pereira, executive
vice-president Iberia da Fox, está

otimista: “Temos em Portugal um
setor muito desenvolvido, onde
todos os players têm dado um
contributo muito relevante, colocando os media e telcos na crista
da onda na Europa”, garante.
Posicionar-se para ganhar

Já os players das TI, confrontados
com sucessivos ajustamentos a

para acelerar a
transformação
digital estão
em marcha
iniciativas
nacionais que
aproveitam
os fundos
estruturais e
tiram partido
da oferta tic

um mercado em acelerada mudança, por via das múltiplas redefinições estratégicas, perfilamse cada vez mais como parceiros
dos seus clientes na ‘viagem’
rumo ao digital. Este processo,
defendem, terá agora de acelerar,
sendo o caminho que garantirá o
seu crescimento.
”O futuro dos negócios será
mais digital, promovendo a inovação como estratégia de diferenciação e concretização de vantagens competitivas”, avança José
Gonçalves, presidente da Accenture. Trata-se, para Olivier Spreafico, BU leader southern Europe &
Brazil da CGI, de “um momento
de transformação muito acelerada das organizações e da forma
como se posicionam. O processo
será mais rápido do que se poderia supor”.
“A única certeza que podemos
ter na evolução tecnológica é que
continuará a superar as melhores estimativas”, prevê António
Lagartixo, partner da Deloitte
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COMUnicações eletrónicas em números
27.969,2 M€
26.396,1 M€

3,93%

3,70%
15.570

3,33%

13.957
13.847

14.882
3,19%

13.688

16.112,8 M€

6.617 M€

6.272,7 M€

1.069,1 M€

2013 		

Total Ativo

1

Receitas

1

Emprego

45

Total de vendas e serviços;
6

14.598,3 M€

5.728,0 M€

5.852,0 M€

1.091,6 M€

615,6 M€

742,0 M€

2012		

14.668,2 M€

1.140,8 M€

995,5 M€

773,7 M€

Contribuição PIB

5.768,9 M€

3,16%

627,4 M€

2014 		

1.051,5 M€
609,2 M€

2015 		20167

Investimento total3

6

Investimento Comunicações

2

2
Unidades/nº médio de empregados; 3 Inclui investimento em imobilizado corpóreo e incorpóreo, realizado e em curso; 4 Vendas e serviços prestados/PIB; 5 Os valores
usados para o cálculo da contribuição para o PIB 2015 e 2016 foram retirados do Boletim do Banco de Portugal, agosto 2017;
Os valores de 2015 foram atualizados por consideração de valores reexpressos; 7 Valores incluem estimativas com base nos anos anteriores

Em milhões de euros; Fonte: Anacom

Partner. Célia Reis, CEO da Altran, antecipa uma “redução do
período de renovação da tecnologia para 18 a 24 meses”, o que
será um desafio para a empresas
na forma como “vão ajustar os
mecanismos produtivos e competências a esta nova realidade”.
E a lista de megatendências
não pára de aumentar. “O crescimento exponencial de dados
e de dispositivos ligados está a
desafiar a capacidade dos departamentos de TI. É necessário redefinir a rede, aproveitando inteligência artificial, machine learning
e capacidade analítica avançada”, explica Sofia Tenreiro, diretora-geral da Cisco.
José Correia, managing director
da HP Portugal, destaca a “ultra
mobilidade, a segurança e a ‘blended reality’, onde o mundo virtual
se mistura com a vida real”. Já
para António Raposo de Lima,
presidente da IBM, “a verdadei

ra revolução está na computação
cognitiva, que tem como objetivo
ajudar na tomada de decisões”.
Paula Panarra, diretora-geral
da Microsoft, defende mesmo
que “se caminhe, cada vez mais
para a máxima: ‘uma nuvem inteligente, uma vantagem inteligente’”, construindo inteligência
artificial sobre todos os serviços,
aplicações e dispositivos. A analítica será também cada vez mais
crítica: “Lidamos com a ubiquidade, a fragmentação, a heterogeneidade e a complexidade crescente e a nossa resposta basilar é
a mesma: analytics”, destaca Fernando Braz, diretor-geral do SAS.
Outro conceito referido por
Carlos Leite, managing director da
HPE, é o “extremo inteligente”,
que resultará do disparar do número de dispositivos móveis e de
sensores ligados, que “irá desencadear uma revolução industrial,
com base na internet das coisas”.
Já Pedro Queirós, presidente da
Ericsson, fala de “uma megatendência incontornável: o ‘dataísmo’. Pessoas, dispositivos e redes

estão constantemente a gerar
dados”, que têm que ser processados para gerar decisões.
Tema incontornável é o da
falta de recursos humanos qualificados. Para Manuel Maria
Correia, diretor-geral da DXC,
empresa que nasceu da “enorme
transformação de mercado a que
assistimos”, a estratégia passa
pela “transformação da força
de trabalho e programas de formação de jovens talentos”. Na
AXIANS, este não é um tema inibidor. O seu CEO, Pedro Afonso,
defende que “é preciso desenvolver pessoas que possam participar na criação de soluções diferenciadoras”.
Na Novabase, o presidente,
Luís Paulo Salvado, adianta que
se tem investido na “criação de
uma cultura que aumente a responsabilidade e a consciência de
todos para a necessidade de cada
um concretizar o seu potencial”.
É que a tecnológica, “mais do que
sistemas, desenha felicidade”.•

The best
of ICT with
a human touch
Vivemos numa sociedade constantemente ligada,
onde as soluções de Informação e Comunicação
são essenciais para o dia-a-dia das pessoas e das empresas.
Através de metodologias human-centered, conseguimos trazer para hoje
o mundo de amanhã. Consigo, no coração da transformação digital.

A Axians é a marca registada do grupo Vinci Energies dedicada
às Tecnologias de Informação e Comunicação e ao desafio da Transformação Digital.
Formamos uma rede de 210 operações, presente em 18 países, com cerca
de 8000 colaboradores e uma faturação anual de 1,8 mil milhões de euros, em 2016.

Anuncio AXIANS 200x265 Men Blue.indd 1
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Europa
tem de fazer
mais
Há progressos na construção do Mercado
Único Digital, graças à multiplicação das
iniciativas de Bruxelas. Mas não chega. É
preciso fazer mais e mais depressa. Dados,
cibersegurança e concorrência estão agora
entre as prioridades.
Texto de Isabel Travessa Fotos: iStock

Anunciada em maio de 2015, a
construção do Mercado Único
Digital (DSM), uma das grandes
prioridades da Comissão Juncker, continua aquém das metas
e objetivos definidos. Muito foi
feito, mas muito mais há para
fazer para que este projeto se torne efetivamente uma realidade.
Numa Europa que continua a
desenvolver-se a velocidades distintas, há que acelerar o ritmo,
para que seja possível criar mais
oportunidades para pessoas e negócios e alcançar a meta dos 415



mil milhões de euros adicionais
por ano para a economia comunitária, criando novos postos de
trabalho e posicionando a União
Europeia (UE) como um líder
mundial da economia digital.
Na revisão intercalar da Estratégia para o DSM, apresentada em maio, a CE assegura que
cumpriu as promessas em termos
de iniciativas e de propostas a
desenvolver, tendo ainda concretizado alguns grandes objetivos.
Mas admite que o foco terá agora
que ser o de tornar as suas pro-
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postas uma realidade, acelerando
as negociações com o Parlamento
e o Conselho europeus e a implementação das medidas pelos estados-membros.
IMPOR REGRAS PARA AVANÇAR

Bruxelas já provou que a harmonização legislativa é possível,
mesmo que a aplicação de medidas em todos os países em simultâneo, quando as assimetrias entre eles ainda são grandes, tenha
impactos. A extinção das tarifas
de roaming no espaço europeu é o
exemplo mais recente: desde 15
de junho, os clientes móveis pagam o mesmo em toda a Europa,
pondo fim a um processo com
mais de dez anos.
Mas há mais medidas a chegar: a portabilidade dos conteúdos digitais entrará em vigor no
início de 2018, passando a ser
possível aceder aos conteúdos
digitais comprados ou subscritos
no país de origem em qualquer
ponto da Europa; e a proteção de
dados pessoais terá um novo regulamento a 25 de maio próximo
- o Regulamento Geral de Proteção de Dados - que revogará toda
a legislação em vigor e provocará
uma revolução no tratamento de
dados.
Em paralelo, a revisão da Estratégia de Cibersegurança está
prestes a ser apresentada pela CE,
tornando possível, pela primeira vez, uma lei de cibersegurança comum na UE. Haverá ainda
medidas adicionais para assegurar a cibersegurança dos objetos
conectados e já está operacional
uma parceria público-privada,
que se espera gere investimentos


de 1,8 mil milhões de euros em
2020, para ajudar a desenvolver
dispositivos que previnam ciber
-ataques.
No 5G, foi assinado em julho
um acordo entre todos os estados-membros para combinar
recursos e facilitar o desenvolvimento de serviços. Um dos objetivos é estabelecer um standard
comum, para posicionar a Europa como líder na tecnologia móvel. Prevendo que em 2020 cerca
de 70% da população tenha um
smartphone e que o 5G seja central
para as indústrias do futuro, serviços públicos modernos e aplicações inovadoras, a CE já acordou
a libertação de espetro para estas
redes em 2020.
Destaque ainda para o plano
de ação para o e-government, em
marcha, que permitirá poupar
cinco mil milhões de euros por
ano a partir de 2020, simplificar a
vida dos cidadãos e dos negócios
através dos serviços públicos digitais e acelerar o e-procurement e
as e-assinaturas.
MAIS AÇÃO A TODOS OS NÍVEIS

Desde maio de 2015 a CE fez um
total de 35 propostas legislativas
e iniciativas políticas no âmbito do DSM, que continuam a ser
negociadas com o parlamento
e o conselho. É o caso do ambicioso pacote de regulação para
as telecomunicações, que inclui
medidas para melhorar a conectividade e reforçar a competitividade europeia. Bruxelas defende
que é essencial impulsionar os
investimentos em redes de alta
velocidade, indispensáveis para
a total implantação da economia
e sociedade digitais. A proposta
do novo Código Europeu das Comunicações Eletrónicas vai nesse
sentido.

Desde maio de
2015 a CE fez
um total de
35 propostas
legislativas
e iniciativas
políticas
no âmbito
do DSM, que
continuam
a ser
negociadas
com o
parlamento e
o conselho

Até final do ano, está ainda
previsto um update das guidelines para ajudar os reguladores
nacionais nas suas intervenções
no mercado, tendo em conta os
novos desenvolvimentos regulatórios e a lei da concorrência.
E para reforçar a conectividade,
a iniciativa “WiFi4EU” já obteve
acordo político para que, a partir de 2020, as autoridades locais
ofereçam ligações wi-fi gratuitas
nos locais públicos.
O documento intercalar da
CE identifica ainda três grandes
domínios onde é preciso fazer
mais: alcançar o pleno potencial
da economia dos dados; proteger
os ativos europeus, respondendo
aos desafios de cibersegurança;
e promover as plataformas num

ecossistema justo de internet. Nos
dados, tem em preparação uma
iniciativa legislativa sobre o fluxo livre de dados não pessoais,
prevista para o outono, e outra
na acessibilidade e reutilização
de dados públicos e financiados
por fundos públicos, para a primavera de 2018. Computação de
alta performance e cloud são outras
apostas.
Para impulsionar o comércio
eletrónico, estará pronta este
ano uma iniciativa destinada a
abordar as cláusulas e as práticas
comerciais abusivas identificadas
nas relações entre plataformas
digitais e empresas, área onde
Bruxelas se tem mostrado ativa.

A multa recorde aplicada em junho à Google por abuso de posição dominante é um exemplo.
Mas a Europa continua a
evoluir a velocidades muito distintas. O Digital Economy and
Society Index (DESI), que mede
a digitalização da economia e da
sociedade da UE28 evidencia esta
realidade: o desempenho digital
europeu subiu três pontos em
2016, mas o fosso entre países
líderes e atrasados permanece
demasiado grande e, em alguns
casos, até aumentou.
As evidentes melhorias na
conectividade continuam a ser
insuficientes para fazer face às
necessidades futuras, tanto em
velocidade como qualidade e fiabilidade das ligações. Impõem-se
medidas nas telecomunicações
e na promoção do investimento
em redes de muito alta capacidade, definindo-se objetivos estratégicos para uma sociedade Gigabit em 2025. A implementação do
5G, a partir de 2020, é um deles.
No capital humano, o DESI
reconhece que se há mais pessoas
especializadas no digital, persiste
um défice evidente de competências, tanto básicas como específicas em TI: quase metade (44%)
dos europeus não tem competências para executar tarefas digitais
simples. Como afirmava Andrus
Ansip, vice-presidente da CE responsável pelo DSM: “Não queremos uma Europa digital a duas
velocidades. Devemos trabalhar
em conjunto para transformar a
UE num líder digital a nível mundial”. •
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Portugal:
Executar com
ambição
Há estratégia, metas, objetivos e programas
em marcha. Que envolvem transversalmente
as várias áreas de governação e todos os
atores da economia e da sociedade. O desafio
está agora na capacidade de execução.
Inovação e qualificação são as grandes
apostas do país no seu caminho rumo ao
digital.
Texto de Isabel Travessa Fotos: iStock

é grande e os planos já
estão em marcha, através de iniciativas nacionais como a ’Estratégia TIC 2020’, ‘Simplex+’, ‘Indústria 4.0’, ‘Startup Portugal’ ou
‘INCoDe.2030’. Todas se centram
na digitalização da economia e da
sociedade, aproveitando a janela
de oportunidade dos fundos estruturais e a oferta TIC que o país
tem hoje. A meta é o crescimento
e desenvolvimento, garantindo a
criação de emprego e a internacionalização da economia nacional. As prioridades são a qualificação e a inovação.
“Portugal, um ano depois da
aprovação do Programa Nacional
de Reformas (PNR), está inequivocamente melhor. Uma boa
parte do caminho foi feito, há
uma dinâmica de inovação e coesão que está a cimentar-se, mas
A ambição



falta muito para que se cumpram
as ambições do país que queremos. Essa é a medida do desafio
que agora procuramos enfrentar” – a citação é do PNR 2017.
O programa, que dá sequência à
estratégia de médio prazo definida pelo atual executivo para o
desenvolvimento do país, está
assente nas prioridades definidas pela CE: mais investimento,
reformas estruturais de modernização da economia e finanças
públicas responsáveis.
É preciso fazer mais

O documento destaca que as reformas implementadas em 2016
permitiram avanços significativos a todos os níveis, mas que é
preciso fazer mais e ter mais ambição. Por isso, “relançar o investimento, prosseguir as reformas”

números
oficiais do
primeiro
trimestre
mostram
que já foi
colocado
a concurso
57% do valor
dos fundos
estruturais

empresas, mais de 300 projetos TI
na AP e ações de formação em 5,7
mil empresas. Só para a competitividade e internacionalização foram canalizados 5,3 mil milhões
de euros. A área da educação contou com 1,4 mil milhões e o emprego com 750 milhões.
A meta é agora “dar continuidade ao trabalho desenvolvido e
executar bem e dentro do prazo
os projetos aprovados”, como
afirmava em abril o secretário de
Estado do Desenvolvimento e
Coesão, Nelson de Souza. Ou nas
palavras do ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro
Marques, “executar, executar,
executar” todos os programas e
medidas já lançados, cuja definição e implementação foi sempre
feita em ecossistema, envolvendo os players da economia e sociedade, numa estratégia que, como
o Governo não se cansa de salientar, não é sua, mas do país.
Indústria e empreendedores

é a aposta, no âmbito dos seis pilares estratégicos, alinhados com
a Estratégia Europa 2020: qualificação, promoção da inovação na
economia, valorização do território, modernização do Estado, capitalização das empresas e reforço da coesão e igualdade social.
No total, o PNR mobiliza mais
de 26 mil milhões de euros de
investimentos, que abrangem
iniciativas nas áreas do aumento das qualificações, melhoria do
perfil de especialização das empresas, incremento da inovação,

mais capacidade de investimento, internacionalização e modernização do Estado.
Dois terços do dinheiro vêm
do “Portugal 2020” que foi, entretanto, reprogramado, com as verbas redistribuídas para as áreas
prioritárias. Números oficiais do
primeiro trimestre mostram que
já foi colocado a concurso 57%
do valor dos fundos estruturais,
envolvendo 1355 concursos, financiamento a 14 mil projetos,
apoio a 12 mil empresas, mais de
1500 projetos de I&D, mil novas

O ‘Indústria 4.0’ (i4.0) é um
exemplo. Arrancou oficialmente
no final de janeiro e destina-se à
digitalização da indústria nacional. No lançamento, o Primeiro-Ministro, António Costa, garantia ser a “primeira vez que temos
todos os ingredientes de base
para estar na crista da onda, com
uma revolução que assenta no
conhecimento, na inovação e na
capacidade tecnológica”.
O programa resultou de um
trabalho prévio de quase um ano,
com mais de 120 empresas e organizações, que propuseram um
conjunto de recomendações para
as cerca de 60 medidas definidas,
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ESTRATÉGIA TIC 2020
VISÃO
Melhores serviços públicos para cidadãos
e empresas

SIMPLEX+2017

PRINCÍPIOS ORIENTADORES

MEDIDAS POR DESTINATÁRIO
Cidadãos
110
Empresas
88
Cidadãos/empresas
61
Associações/fundações/coletividades 13
Administração Pública
43

MEDIDAS POR ÁREA
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Trabalho, Solid. e SS	
Pres. e Mod. Adm.
Economia
Saúde
Finanças
Educação
Justiça
Neg. Estrangeiros
Ad. Interna
Mar
Ambiente
Agri., Flor. e Des. Rural
Adjunto
Plan. e Infraestruturas
Ciên. Tecn. e E. Superior
Cultura
Defesa Nacional

Governação, segurança, resiliência e
privacidade dos dados
Transformação digital da AP com foco na
eficiência usabilidade e inclusão
Reforço das competências e partilha de
recursos

EIXOS
25
22
15
13
11
11
10
9
8
8
7
7
7
7
5
4
3

Fonte: www.simplex.gov.pt

INTEGRAÇÃO E INTEROPERABILIDADE
Governação das TIC
Planos setoriais TIC
Interoperabilidade
Arquiteturas de referência TIC

INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE
Identificação eletrónica
Transparência e participação
Serviços eletrónicos
Inovação setorial

PARTILHA DE RECURSOS
Centro de competências TIC
Centros de dados na nuvem
Comunicações na AP
Aplicações comuns e em código aberto
Fonte: www.tic.gov.pt

muitas das quais já em marcha.
Antecipa-se que o i4.0 permita
injetar na economia portuguesa,
num timing a quatro anos, cerca
de 4,5 mil milhões de euros (sendo 2 mil milhões em fundos públicos) e com impactos em 50 mil
empresas.
Grande parte das verbas
destinam-se à formação e requalificação de cerca de 20 mil
trabalhadores, dando-lhes competências digitais. Promover os
fornecedores tecnológicos portugueses como players i4.0 e tornar
Portugal um pólo atrativo para o
investimento, são outras metas.
A Cotec Portugal é a responsável
pela monitorização e pela atualização das medidas e há já múltiplas parcerias entre indústria,


associações empresariais, universidades, centros tecnológicos
e startups.
Os empreendedores também
contam com um programa específico. Lançada no ano passado,
como estratégia nacional para o
empreendedorismo, a “Startup
Portugal” tem em execução pelo
menos 90% das 20 medidas que
engloba. Já permitiu a criação
de uma Rede Nacional de Incubadoras, financia empreendedores com Startup Vouchers e Vales
de Incubação, tem um pacote
de benefícios fiscais através do
programa “Semente” para novos
negócios, dá apoio à internacio-

nalização de empresas e até aos
business angels e fundos de capital de risco, através do fundo de
200 milhões de euros para apoiar
projetos nacionais, aprovado em
agosto.
Mas há mais. O Programa Capitalizar, lançado há pouco mais
de um ano, para o apoio à capitalização das empresas e à retoma
do investimento, foi reformulado em maio, altura em que tinha
uma taxa de execução de 77% e
51 medidas já implementadas ou
em curso de um total de 66. As
cinco linhas do programa têm 1,6
mil milhões de euros, tendo sido
pagos até agora 600 milhões, evitando estrangulamentos de capital de muitas empresas.
Qualificar, modernizar,
simplificar

Central na estratégia para a digitalização da economia e da sociedade é a Iniciativa Nacional
Competências Digitais e.2030
– Portugal INCoDe.2030, apresentada em abril. Partindo da
constatação de que o país continua aquém do desejável nas qualificações digitais, junta Estado e
stakeholders e agrega todas as iniciativas já em curso. Rogério Carapuça, presidente da APDC, lidera o Fórum Permanente para as
Competências Digitais, entidade
que dinamiza e articula um leque
alargado de atores sociais e garante a mobilização deste programa.
O INCoDe.2030 assume-se
como uma ação integrada de
política pública, dedicada ao reforço de competências digitais.
Através de um vasto conjunto de
medidas que envolvem governo e

TIC 2020 - INVESTIMENTO E POUPANÇA
2017

2018

2019

2020

TOTAL

Investimento		

188,4

122,5

96,9

69,7

477

Poupanças TIC		

47,6

50,1

51,8

52,8

202

Poupanças não TIC		

127,6

118,8

210,4

259,7

717

Ben. econ. e sociais		

109,6

163,8

252,4

417,8

905,0

96,3

210,2

417,8

622,0

1 342,0

Ben. totais líquidos		

Em milhões de euros Fonte: www.tic.gov.pt

sociedade civil, está estruturado
em cinco eixos principais de ação:
inclusão; educação; qualificação;
especialização e investigação.
Objetivo: reforçar as competências digitais nacionais e colocar
Portugal na liderança europeia,
capacitando o país e a economia. Para já, estão previstas 33
medidas para garantir a literacia
e a inclusão digitais, estimular
a especialização em tecnologias
e aplicações digitais e produzir
novos conhecimentos. Também
o SIMPLEX, agora SIMPLEX+,
“recuperado” em maio de 2016,
depois de dez anos de paragem,
tem como princípio estruturante o envolvimento e participação
das várias áreas de governação,
funcionários públicos, cidadãos,
empresas e organizações. Este
programa de transformação digital e modernização da Administração Pública (AP), bem conhecido por projetos como o Cartão
de Cidadão, a “Empresa na Hora”
ou o “Licenciamento zero”, teve
no ano passado um total de 255
medidas.
O balanço do SIMPLEX+2016
mostra uma taxa de execução de
89%, com 157 medidas implementadas e 14 medidas plurianuais concluídas. A partir dele,
já arrancou o SIMPLEX+2017,
onde o atendimento ao cidadão
assume destaque. Descomplicar

a vida dos portugueses e ajudar
a aliviar a burocracia dentro do
Estado são grandes objetivos.
Um exemplo é a abertura, só este
ano, de 93 Espaços Cidadão para
garantir que a prestação digital
de serviços públicos de proximidade, acessíveis e inclusivos. Já

o balanço do
simplex+2016
mostra uma taxa
de execução
de 89%, com
157 medidas
implementadas
e 14 medidas
plurianuais
concluídas
existem mais de 500 espalhados
pelo país com mais de 200 serviços.
No total, há 110 medidas relacionadas com o quotidiano
dos cidadãos, 88 com o relacionamento com empresas, 13 com
associações, fundações ou coletividades, 43 com impacto na AP e
61 medidas de âmbito mais universal.
Investir para avançar

No âmbito do SIMPLEX+ foi
anunciada no final de julho a

“Estratégia para a Transformação
Digital na Administração Pública”ou “Estratégia TIC 2020”, que
agrega a visão do Governo para a
utilização das TIC na AP de uma
forma coordenada.
O projeto nasceu do trabalho
desenvolvido pelo “Conselho
para as Tecnologias de Informação e Comunicação na Administração Publica – CTIC”, que veio
substituir em 2016 o GPTIC, e
visa a melhoria dos serviços públicos. Abrange áreas transversais
e setoriais da AP, num total de
12 medidas concretas, e 37 ações
que implicam um investimento
estimado de 477 milhões de euros
até 2020.
A meta é melhorar e simplificar os serviços prestados aos
cidadãos e empresas, potenciar
a adesão ao digital e garantir um
desenvolvimento sustentável.
Esperam-se benefícios totais acima dos 1,3 mil milhões de euros
em quatro anos – 202 milhões
em poupanças TIC, 717 milhões
em poupanças não TIC e 905 milhões em benefícios económicos
e sociais. Há 17 áreas governamentais abrangidas nos três eixos
específicos – integração e interoperabilidade, inovação e competitividade e partilha de recursos.
Em paralelo, foi criado o Conselho Superior de Segurança do
Ciberespaço. Este grupo de projeto vai executar e rever a Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço. Será responsável pela
proteção e defesa das infraestruturas críticas e dos serviços
de informação, potenciando, ao
mesmo tempo, a utilização livre,
segura e eficiente do online. Afinal, como se viu recentemente, a
segurança online tem de ser uma
prioridade neste novo mundo.•
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Diferenciar
para
ganhar
é prioridade
O crescimento voltou às comunicações.
A olhar para o futuro, todos querem
rentabilizar investimentos, consolidar
operações, inovar e diferenciar-se. Mas a
compra da MC pela Altice, a concretizar-se,
poderá baralhar o jogo.
Texto de Isabel Travessa Fotos: iStock

vivem dias agitados. A Altice está a mudar tudo
na Portugal Telecom e a alargar
o projeto aos conteúdos, com a
compra da Media Capital (MC).
Se tiver luz-verde, o negócio vai
pressionar as concorrentes NOS e
Vodafone a agir, à semelhança do
que já aconteceu nos conteúdos
desportivos. Numa altura em que
se confirma o regresso do setor
ao crescimento, depois de anos
de perdas, e quando estão praticamente concluídos os pesados
investimentos nas redes de alta
velocidade, todos querem consolidar e crescer. Inovar e diferen-

As comunicações



ciar ofertas são apostas comuns.
As estratégias para ganhar vantagens competitivas é que diferem.
Enquanto a NOS e a Vodafone defendem a partilha dos conteúdos, não tendo planos para
comprar ativos de media, a PT
aposta nos conteúdos exclusivos.
O acordo para a compra da MC
insere-se nesta estratégia, que o
acionista Altice está a implementar em todos os mercados onde
opera. O grupo quer ter o negócio concluído até final do ano. O
processo está agora nas mãos dos
reguladores e os players dos media
e das comunicações já se consti-



estado da nação 2017
COMUNICAÇÕES

tuíram contra interessados no
processo junto da Autoridade da
Concorrência (AdC).

Receitas dos Serviços
de comunicações

MUDAR TUDO NA PT

3.737 M€

3.639 M€

3.650 M€

1.883 M€
1.509 M€
1.163 M€

819 M€

673 M€
591 M€

908 M€

1.788 M€

1.467 M€

444 M€

1.364 M€

136 M€
330 M€

2014

2015

2017

2016

(1º Trim)

Receitas Retalhistas de Serviços Móveis
Receitas Serviços Fixos Indivualizados
Receitas de Serviços em Pacote

TOTAIS

Receitas dos Serviços
fixos individualizados

428 M€
345 M€
298 M€
236M€
205 M€
180 M€

155 M€
122 M€

113 M€
64 M€
44 M€
28 M€

2014

2015

2017

2016

(1º Trim)

Telefone Fixo
TV por Subscrição
Banda Larga Fixa

Receitas de Serviços
em pacote
1.004 M€

814,2 M€

544,5 M€
537 M€

266 M€
161 M€

151,1 M€

141 M€

139 M€
34,4 M€

2013
Double Play

2014

2015
Triple Play

Quadruple/Quintuple Play
Fonte: Anacom



2016
(1º Trim)

Na PT, vive-se “um processo de
transformação acelerado. Mais
do que uma tradicional telco,
queremos ser um player digital
global, capaz de competir com
entidades como a Google ou o
Facebook”, como refere Claudia
Goya. Uma das mudanças teve
a ver exatamente com a sua entrada para CEO da empresa, a
18 de julho, no sentido de “liderar a nova fase de crescimento
do negócio de telecomunicações
em Portugal”, adiantava a Altice
aquando da sua nomeação. Paulo
Neves mantém-se como chairman,
liderando o processo regulatório
da compra da MC e coordenando
os ativos do mercado nacional.
Estas mudanças visam reorganizar a PT e prepará-la para a
compra da MC, operação que se
integra na estratégia global de
convergência da Altice. O grupo
quer “fornecer mais conteúdos a
todos os consumidores portugueses num mundo digital e, como
tal, disponibilizar mais oferta
centrada em formatos e produção locais”. Investir em mais
conteúdos, criar novos canais e
formatos televisivos, exportar e
crescer no digital, com o lançamento de serviços novos e inovadores, são promessas da Altice,
que tem ainda nos seus planos o
arranque de um banco digital.
Em paralelo, prossegue o complexo processo de reestruturação
da PT, à semelhança do que já se
fez noutros países. Depois de renegociar em baixa os contratos
com fornecedores, está agora a
cortar efetivos, num processo
que não tem sido pacífico. Foi

ainda anunciada a mudança de
nome, no âmbito da estratégia da
marca global Altice. A alteração
ocorrerá em todos os mercados
até junho de 2018. Para o grupo, este é o momento certo para
ter uma marca única, pois está a
tornar-se um projeto de convergência de ativos de telecomunicações, conteúdos e publicidade.
“Together has no limits” é a nova
assinatura global do que a Altice
chamou de “nova era”. Só os ativos de media e as marcas para
públicos-alvo se mantêm: em
Portugal, Sapo, Moche e Uso não
desaparecem. O grupo continua
também à espera de Bruxelas,
que abriu uma investigação sobre
a compra da PT, por suspeita de
que a Altice terá concretizado a
operação antes de ter luz verde da
comissão. Arrisca uma multa até
10% do negócio mundial.
NOS E VODAFONE ATENTAS

A meta de consolidar e crescer
estende-se aos concorrentes. A
NOS, único operador nacional
que não é detido por uma multinacional (Sonae e Isabel dos
Santos são os acionistas), pretende manter o investimento no
reforço das redes, na inovação
na oferta e na sua transformação, para se adequar à crescente
digitalização. O seu CEO, Miguel
Almeida, está convicto de que
a procura de comunicações vai
continuar a sustentar o setor e
que a diferenciação deve fazer-se
através da inovação e da oferta de
valor. A meta, como garantia no
último Jantar Debate APDC onde
foi orador, não é ser líder absoluto, mas ganhar escala local.
“O sucesso depende priorita-

riamente da equipa, competência, agilidade para antecipar tendências e estar sempre um passo
à frente do mercado”, disse o gestor, num caminho que considera ser de longo prazo e onde não
faz sentido ser dono de conteúdos. Garante, no entanto, que se
os concorrentes avançarem por
aí, não deixará de reagir, como
aliás já fez na área do desporto. A
compra de um canal de televisão
aberto por um operador de comunicações provoca, na sua opinião,
distorções de concorrência, além
de violar o princípio da universalidade, uma vez que não é um
produto replicável.
Na Vodafone, concretizada
a transformação para operador
convergente, e realizado um pesado investimento na fibra, já há
resultados. Cresceram as receitas, reforçou-se a posição competitiva e ganhou-se eficiência
e margem com a reorganização
interna. Agora procura-se consolidar o crescimento e rentabilizar investimentos. No ano em
que o projeto comemora 25 anos
de vida, Mário Vaz garante que
“a grande ambição é continuar a
crescer. Vamos continuar a surpreender. O nosso compromisso
é ‘looking forward’”.
O digital é, para o CEO da
Vodafone, “uma filosofia e uma
forma de estar. É um movimento, irreversível e incontornável,
uma parte fundamental da visão
de futuro”. Ter “uma oferta diferenciadora, com inovação de
produtos e serviços, abrangência
e riqueza de conteúdos, sofisticação técnica e grau de segurança”,
é a sua estratégia, que não engloba a compra de ativos de media.
“Estamos a construir os alicerces
do futuro, da gigabit society”, garante.

Principais indicadores financeiros
operadores

		2014
2015
2016
					

2017
(1º sem)

	ALTICE/PT*
	Receitas operacionais

2 717

2 343

2 311

1 148

	EBITDA	

1 053

967

1 079

518

	CAPEX

384,4

331

399

216

	Receitas Operacionais

1 384

1 444

1 515

769

	Resultados líquidos

75

83

90

72

	EBITDA	510

533

557

300

	CAPEX

374

408

393

155

1 016

1 012

1 026

246

NOS

Vodafone**
	Receitas Operacionais
	Resultados líquidos

66

29

27

-

	CAPEX

350

350

286

-

* Dados a partir de 2015: Contas Altice; ** Valores ano fiscal (1 de Abril a 31 de Março); Em 2017, 1º trim fiscal
Em milhões de euros; Fonte: Relatórios e Contas

CLIENTES POR ÁREA DE NEGÓCIO
operadores

		2014
2015
2016
					

2017
(1º sem)

	ALTICE/PT PORTUGAL*
Voz fixa

-

1 568

1 497

1 265

Banda larga fixa

1 373

1 112

1 104

1 099

	TV por subscrição

1 412

1 248

1 244

1 237

	Móveis

7 898

6 252

6 169

6 330

Pós-pagos

3 888

2 676

2 722

2 769

Pré-pagos

4 101

3 576

3 447

3 562

	NOS
Voz fixa

1 477

1 602

1 725

1 751

Banda larga fixa

993

1 147

1 265

1 308

	TV por subscrição

1 477

1 544

1 600

1 613

	Móveis

3 643

4 123

4 456

4 549

Pós-pagos

1 582

2 047

2 384

2 521

Pré-pagos

2 061

2 075

2 071

2 027

330

442

590

604

VODAFONE**
Negócio fixo
	TV por subscrição

282

395

-

500

	Móveis

5 043

4 850

4 716

4 672

* Dados a partir de 2015: Contas Altice; ** Valores ano fiscal (1 de Abril a 31 de Março); Em 2017, 1º trim fiscal
Em milhares; Fonte: Relatórios e Contas
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MúLTIPLOS DESAFIOS

À espera da decisão regulatória
sobre a compra da MC pela PT, o
setor enfrenta ainda outros desafios, em resultado do impacto de
decisões vindas de Bruxelas, do
governo e do regulador setorial
das comunicações, a ANACOM
– Autoridade Nacional de Comunicações, agora liderada por João
Cadete de Matos. A extinção das
taxas de roaming no espaço europeu, em vigor desde 15 de junho,
terá impactos negativos nas receitas. Tal como o aumento em
10,7% das taxas de espetro, que o
executivo impôs em maio.
A revisão da Lei das Comunicações Móveis, que impôs regras
aos operadores nos pacotes de
serviços, com o objetivo de proteger os clientes, também tem dado
“dores de cabeça”. Nesta matéria, a ANACOM impôs em julho
mais medidas. Motivo: os players
não estavam a cumprir a lei. Tema
controverso é também a abertura
da fibra da PT aos concorrentes
nas zonas não concorrenciais.
Apesar das recomendações de
Bruxelas, o regulador reiterou a
sua posição em março: a rede não
é para abrir, porque as particularidades do mercado não o justificam.
A decisão, na opinião de Mário Vaz, só beneficia a MEO, já
que “força uma parte significativa dos portugueses a perder a
revolução digital e os benefícios
da transição para a economia
4.0”. Miguel Almeida partilha da
mesma posição, defendendo que
a Anacom ainda tem oportuni

dade de a “afinar”. Até porque a
oferta grossista de fibra que a PT
garante ter é apenas “fumo para
disfarçar”.
Há ainda dificuldades no acesso às redes de nova geração rurais,
construídas com fundos públicos
e, em teoria, abertas a todos. A
Fibroglobal, que opera nas zonas
Centro, Açores e Madeira, detida
em 95% pela Visabeira e em 5%
pela PT, foi vendida no final de
2016 à luxemburguesa JMO, que
terá ligações à Altice. Resultado:
o único cliente foi desde sempre
a PT. Já no caso da DSTelecom, do
grupo DST, que opera nas zonas
Norte e Sul do país, dá acesso a
todos os operadores e até planeia
investir no alargamento da sua
rede.
LIDERAR EM QUASE TUDO

Apesar de todas as transformações que tem atravessado, a PT/
MEO continua a liderar quase
todos os segmentos das comunicações. Nos pacotes de serviços,
tinha em junho uma quota de
subscritores de 39,5% (o maior
aumento de quota desde 2013,
diz a ANACOM) e uma quota de
receitas de 41,3%. Por tipos de
pacotes, liderava no 2P e 5P, com
40,6% e 48,4%. Na banda larga em
local fixo, tinha em março 40,1%
dos clientes, na banda larga móvel 38,9%, nos serviços móveis
43,9% (estações móveis ativas
com utilização efetiva) e na voz
fixa era responsável por 45,8% do
total dos acessos principais.
A exceção continua a ser a TV
por subscrição, onde a NOS mantém desde sempre a liderança,
com 43,3% dos assinantes, seguida da MEO e da Vodafone, com
38,3% e 13,5%. O grupo de Miguel
Almeida está também muito perto da PT em várias áreas, onde

quando estão
praticamente
concluídos
os pesados
investimentos
nas redes de
alta velocidade,
todos os
operadores
querem
consolidar e
crescer

tem ganho quota: tem 39% dos
clientes e 40,1% das receitas dos
pacotes de serviços, liderando
nas modalidades 3P e 4P (com
36,5 e 78,7% de quota); 37,7% na
banda larga em local fixo; 32,7%
na banda larga móvel; 23,5%
nos serviços moveis e na voz fixa
35,1%. Já a Vodafone, que ocupa
a terceira posição, é quem mais
cresce há 14 trimestres consecutivos, pelas contas da ANACOM.
Independentemente das respetivas posições no mercado, o
facto é que já todos crescem. As
contas da Vodafone evidenciam
a crescente importância do negócio fixo. No exercício fiscal que
terminou em março, foi o motor
de crescimento – 1,7% – das re-

ceitas de serviços. Os números do
trimestre seguinte confirmam a
recuperação: as receitas de serviços subiram 5,4%, elevando para
sete trimestres consecutivos os
ganhos. Em quatro anos a operadora garante que investiu mais
de 500 milhões de euros na rede
de fibra, na modernização da rede
móvel 4G/LTE, em novas ofertas
e na modernização da sua rede de
200 lojas.
Já a NOS conseguiu antecipar
em dois anos as metas de crescimento definidas no momento da
fusão ZON/Optimus, ao alcançar
em 2016 os 30% do mercado total
de receitas que tinha fixado para

2018. Em três anos, aumentou
a sua base de clientes em 25% e
investiu mais de mil milhões de
euros. Só no ano passado, entre reforço das redes e aquisição
de clientes, gastou 390 milhões.
Um ano antes tinham sido 410
milhões. Os números do primeiro
semestre mostram um grupo em
crescimento em todas as áreas,
em receitas e clientes.
Também a PT/MEO, depois de
algum tempo de impasse, já começa a ver os benefícios do investimento na expansão da rede de
fibra, como destaca a Altice nas
contas do segundo trimestre. Foi
o período em que a subsidiária
conseguiu a melhor performance
no negócio fixo B2C dos últimos
três anos. Ganhou novos clientes
e está a passar muitos dos atuais
do DSL e satélite para a fibra. No
móvel, também já cresce, graças
aos pacotes convergentes e aos
programas de retenção. As receitas totais do 2º trimestre confirmam a recuperação, com uma subida homóloga de 0,1%. Foi no 4º
trimestre de 2016 que as receitas
finalmente inverteram a tendência de queda, depois de 32 trimestres consecutivos de perdas.
De referir ainda a ONI/Nowo,
o 4º operador do mercado, que a
Altice foi obrigada a vender para
poder comprar a PT. Controlada
pela Apax France, tem vindo a
apostar em áreas onde poderá fazer a diferença. Como a oferta de
pacotes que dão liberdade de escolha ao cliente. A operação, porém, não tem sido fácil. Tem perdido clientes e receitas, apesar de
todas as renovações das ofertas,
nomeadamente com a entrada
no móvel.•
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Cobertura de Redes de Banda Larga

Cobertura de Redes Fixas de
Alta Velocidade em Portugal

Portugal vs ue

DSL
		

Cabo
DOCSIS
Fibra
HSPA
LTE
Satélite
Standard						

Total
NGA

Portugal

99,2

79,1

79,1

86,1

98,8

94,3

98,8

95,0

EU28

94,3

44,4

43,9

23,7

98,0

85,9

99,4

75,9

9º

4º

4º

1º

23º

23º

1º

5º

PT Ranking

Em % de alojamentos cobertos
Fonte: CE, Broadband Coverage, junho 2016

ALTA VELOCIDADE
CHEGA A QUASE
TODO O LADO
O reforço dos investimentos nas

redes de alta velocidade fixas
está à vista: há 5,9 milhões de
alojamentos com acesso à fibra
e 4,25 milhões por cabo. No
móvel, reforça-se a qualidade e
cobertura das redes 4G e já se
fazem testes ao 4.5G.
Os números da Anacom de
junho mostram que os acessos
em fibra ótica (FTTH/B)
registaram um crescimento
homólogo de 24,4% e de 0,5%
nas redes de cabo (EuroDOCSIS
3.0). Contabilizando a dupla
cablagem de casas, estima-se
que a fibra tenha uma cobertura
mínima de 3,78 milhões de
alojamentos e o cabo de 3,67
milhões. Pelo menos 4,5 milhões
de alojamentos têm cobertura
por uma rede de alta velocidade
(+7%). Em paralelo, cresce o
número de clientes residenciais
destas redes: já são 2,1 milhões
(+15,5%), o que se explica
pelas estratégias de migração
de clientes e pelos novos
ganhos de subscritores, com
a massificação dos pacotes de
serviços.
Na MEO, a cobertura chegava


no início de setembro a 4
milhões de casas, o equivalente
a 66% dos lares. A operadora
quer ter em 2020 um total de
5,3 milhões de casas, valor que
ficará perto do número total de
casas no país (5,9 milhões). Em
menos de dois anos, colocou
fibra em 1,5 milhões de casas.
Já a NOS dispõe de uma rede
de nova geração que cobre
3,78 milhões de lares, a que
acresce o potencial acesso às
redes das zonas rurais, com
500 mil acessos. Depois, como
refere o CEO da NOS, “acaba o
país”. A crescer está também a

há 4,5 milhões
de alojamentos
com redes de
alta velocidade,
contabilizando
a dupla
cablagem. A pt
já chega a
4 milhões, a nos
a 3,78 milhões
e a vodafone a
2,75 milhões

5.635

5.342

4.146 4.163 4.204

4.124

4.244

4.245

3.472
2.551

2013

2014

Fibra (FTTH/B)

2015

2016

2017
(1º Sem)

Cabo (DOCSIS 3.0)

Em milhares alojamentos cablados
Fonte: Anacom (redes com mais de 30Mbps)

Vodafone: quatro anos depois
do anúncio do investimento
no fixo, tem 2,75 milhões de
acessos. E adquiriu a fibra da
ex-Optimus, com mais 205 mil
casas em Lisboa e Porto.
Quanto ao acesso móvel de alta
velocidade, os três operadores
disponibilizam redes 3G e 4G,
com níveis de cobertura acima
dos 90% da população. Pelas
contas da ANACOM, as redes
4G/ LTE permitem, no caso
da Vodafone, velocidades de
download até 300 Mbps, e na
MEO e NOS de 150 Mbps.
E os operadores estão já
avançar com testes do
4G+ ((LTE-Advanced). Em
novembro, a MEO fez a primeira
demonstração nacional do 4,5G,
com velocidades de 1,7 Gbps.
Seguiu-se este ano a Vodafone,
que alcançou velocidades LTE
de gigabits, muito próximas das
velocidades 5G.: 1Gbps sem
recurso a ligação por cabo.
Todos continuam a investir na
modernização das respetivas
redes. Por determinação da
Anacom, devem também
fazê-lo na implementação da

Clientes por Tipo de Serviço
		
2014
2015
2016
					

2017
(1º trim)

Móvel – com utilização efetiva

cobertura em banda larga móvel
das zonas onde não existia.
Adicionalmente, foram impostas
novas obrigações neste âmbito,
em mais 588 freguesias, na
sequência da renovação das
licenças por mais 15 anos, que
produzirá efeitos a partir de
2018. Terão um ano para o
fazer.•

PACOTES PARA
90% DAS FAMíLIAS
Quase 90 em cada 100 famílias
têm um pacote de serviços
de comunicações, o que
corresponde a 3,6 milhões
de subscrições. Num ano,
cresceram 7,8%, o equivalente
a mais 262 mil clientes,
mostram dados da Anacom
do 2º trimestre. Os pacotes 5P
(com banda larga fixa e móvel,
telefone fixo e móvel e televisão)
são os mais populares, com
41,3% das subscrições, seguidos
de perto das ofertas 3P (telefone
fixo, banda larga fixa e TV), com
40,8%. Estima-se que 36,6% das
famílias clássicas tenham um
pacote 3P e 39,3% um pacote
4P/5P, sendo que a esmagadora
maioria tem períodos de
fidelização, sobretudo de 24
meses. A receita média mensal
por subscritor dos serviços
em pacote atingiu 41,43
euros, menos 1,3% em termos
homólogos.•

Com planos pós-pagos
Com planos pré-pagos
Com serviços 3G
Com Internet móvel
total

3 047
9 562
5 498
5 102
13 004

3 928
8 502
5 841
5 522
12 779

4 398
8 302
6 578
6 477
12 894

4 469
8 137
6 608
6 496
12 839

3 133

3 136

3 253

3 259

Cabo
Satélite (DTH)
Fibra
xDSL

1 367
601
627
756

1 347
610
812
748

1 347
991
1 057
678

1 352
576
1 124
643

total

3 350

3 528

3 673

3 695

1 092
1 007
622
134

1 040
1 061
835
203

916
1 118
1 089
249

861
1 137
1 162
257

2 858

2 991

3 376

3 420

Telefone fixo (acesso direto)
total

TV por subscrição

Internet BL Fixa
ADSL
Cabo
Fibra
LTE em local fixo
total

Em milhares Fonte: Anacom

TV PAGA: ADESÕES
A DESACELERAR
A fibra continua a ganhar
mercado na televisão paga, por
via da transferência de clientes
de outras tecnologias (DSL e
satélite) ou pela captação de
novas adesões aos pacotes
de serviços. Do total de 3,7
milhões de subscrições de TV
em junho (mais 3,5% que um
ano antes), 1,18 milhões eram
suportados em fibra. Num ano,
esta tecnologia ganhou 262
mil novas adesões (+ 28,3%).
Ainda assim, os serviços por
cabo continuavam a liderar em
número de clientes: com 1,35
milhões (36,4% do total). Em
queda estão os acessos DSL
(cobre) e satélite (DTH), com 617
mil e 516 mil subscritores, com
perdas homólogas de 14,9% e
6,5%. Estima-se que 92,1% dos

assinantes do serviço de TV paga
tenham o serviço integrado num
pacote e que este abranja um
total de 84% dos lares. Do total
de lares com acesso, só 14,3%
dispõe de canais premium.•

INTERNET: SEMPRE
A CRESCER
Há 3,42 milhões de acessos à
internet em local fixo e 6,5
milhões de utilizadores ativos
de internet de banda larga
móvel. Os números mostram um
negócio que continua a crescer,
especialmente no móvel, onde
a adesão aos smartphones é
grande. No 1º trimestre, eram
5,95 milhões os utilizadores de
internet no telemóvel (+19,3%),
enquanto os utilizadores de
banda larga móvel com ligação
via tablet/PC eram apenas 545
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Pacotes de serviços

Clientes por tipo de serviço
pacotes de serviços

2.952

3.249

1.444

1.397

1.366

Quotas de mercado

3.514

3.549

1.569

1.476

1.586

1.350

por
subscritores

por receitas
4,1 %

5,0 %
14,2 %

16,4 %

41,8 %

39,2 %

1.046

39,9 %

39,4 %

2017 (1ºTrim.)

2017 (1ºTrim.)

4,3 %

5,0 %
13,5 %

15,9 %

540

501

501

487
43,1 %

39,7 %
39,1 %

39,3 %

2015

2014
TOTAL

2017
(1º Trim)

2016
2P

3P

Em milhares | Fonte: Anacom

5,6 %

5,0 %

10,0 %

6,1 %

6,6 %
4,5 %

16,4 %
17,8%

2,1 %
8,7 %

24,5%

39,8 %
39,4 %
35,9 %

36,8 %
81,9 %

49,4 %
39,2 %

36,1 %

32,6 %

Double
Play

Triple
Play

7,0 %
Multiple
Play

Quadruple
Play

PT/MEO

Quintuple
Play

NOS

Vodafone

Nowo



11,3 %
41,1 %

44,7 %

39,4 %

fixo, destaca-se o LTE que,
com 257 mil subscritores em
março, cresceu 17,1%. Quanto
a velocidades de download
contratadas, quase todos os
clientes de banda larga fixa
tinha acessos acima dos 10
Mbps, sendo que 66% tinham
no mínimo 30 Mbps e 43% pelo
menos 100 Mbps. Na banda
larga móvel, há ofertas com
downloads máximos de 150
Mbps (em 78% dos casos) e de
300 Mbps, nos restantes.•

Fonte: Anacom

mil. No fixo, a quase totalidade
dos cibernautas recorre à banda
larga, sendo que 98,6% dos
lares que possuem este serviço
dispõem de um pacote. A fibra é
desde este ano líder em número
de acessos, com 1,16 milhões
de clientes (+31%), destronando
o acesso por cabo, com 1,13
milhões. Entre as demais formas
de acesso à internet em local

5,6 %

13,8 %

Quotas operadores por tipo
de pacote/Subscritores
março 2017

2016 (4ºTrim.)

2016 (4ºTrim.)

4P/5P

SERVIÇO MÓVEL
Mais de 95% da população
residente em Portugal é cliente
do serviço telefónico móvel.
Os consumnidores preferem
cada vez mais os planos com
assinatura aos planos pré-pagos, que representavam no
final de março 48% do total de
clientes, o valor mais baixo de

38,4 %

2015 (4º Trim.)

2015 (4º Trim.)

7,2 %

6,4 %

10,6 %

8,8 %
43,9 %

41,6 %

38,1 %

43,1 M€

2014 (4º Trim.)

2014 (4º Trim.)

PT/MEO

NOS

Vodafone

Cabovisão/Nowo
Fonte: Anacom

sempre. A explicação está no
aumento da adesão aos pacotes
de comunicações que integram
este serviço. Estima-se que
41% dos clientes residenciais
do serviço telefónico móvel
disponham de uma oferta em
pacote. Num ano, cresceram
mais de 4%. Pelas contas
da Anacom, dos 17 milhões
de estações móveis ativas
associadas a planos tarifários,
cerca de 12,8 milhões eram
efetivamente utilizadas no
primeiro trimestre do ano. Sem
contabilizar os tablet/PC (545

mil acessos) e a comunicação
M2M (com 778 mil), o número é
de 11,5 milhões. Há ainda que se
contabilizar os utilizadores com
mais de um cartão móvel ativo:
pelo menos 6,7% estão nessa
situação. Os utilizadores de
telemóveis estão ainda a fazer
mais chamadas – o número
de minutos de conversação
originados nas redes móveis
subiu 2,4% em termos
homólogos, em resultado do
aumento do tráfego fora da
rede (off-net), que subiu 13,1%.
Um movimento que resulta da
eliminação, em várias ofertas
tarifárias, das diferenças de
preço entre chamadas dentro
e fora da rede do operador e
dos pacotes de chamadas. Já
os sms continuam em queda,
com o aparecimento de formas
de comunicação alternativas.
Mais de 50% dos utilizadores de
telemóvel utiliza serviços instant
messaging. •

Banda larga fixa

Banda larga Móvel

Quotas de mercado

Quotas de mercado

por acessos

Clientes ativos

4,2 %

4,2 %
17,7 %

17,3 %
40,9 %

40,1 %
37,7 %

37,4 %

2016

27,4 %
39,4 %

38,9 %
32,7 %

30,9 %

2017 (2ºTrim.)

2016

4,4 %

5,5 %
11,3 %

14,8%
27,4 %

26,8 %
47,9 %

44 %

48,1 %

2014

2015

2014

43,9 %
28,4 %

25,1 %

36,4 %

34,7 %

PT/MEO

NOS

PT/MEO

Vodafone

Nowo/Oni

Vodafone

2015

NOS
Nowo

Fonte: Anacom

Fonte: Anacom

tv por subscrição

serviço fixo telefónico

Quotas de mercado

Quotas de mercado

assinantes

acessos principais

4,7 %

4,0 %

4,8%

12,8 %

3,8 %

13,2 %
14,5 %
38,9 %
43,5 %

2016

2017 (1ºTrim.)

42,2 %
44 %

4,3 %

9,6 %

10,2 %
40,7 %

45,8%

2017 (1ºTrim.)

5,1 %

5,1 %

7,5 %

35,1 %

34,7 %

43,5 %

2016

15,0 %
46,5 %

38,4%

12,4 %

30,4 %

54,1 %

32,8%

50,1 %

43,8 %

2014

2014

2015

Depois de ter alcançado no

ano passado a maior taxa de
penetração de sempre – 46,3
acessos por 100 habitantes, o
correspondente a 4,79 milhões
de linhas telefónicas – o serviço
telefónico fixo voltou a cair
no primeiro trimestre, como
recuo dos acessos analógicos.
Foi o primeiro recuo desde o
2º trimestre de 2013, segundo
a Anacom, uma vez que este

28,9 %

2017 (1ºTrim.)

6,2 %

VOZ FIXA:
25% NÃO FAZ
CHAMADAS

0,6 %

2015

PT/MEO
PT/MEO

NOS

Vodafone

Nowo

NOS

Vodafone

Nowo/Oni
Fonte: Anacom

Fonte: Anacom

negócio tem vindo a beneficiar
do aumento em 16,9% do
número linhas telefónicas
suportadas em fibra e em cabo,
assim como em acessos móveis.
Cerca de 90% das subscrições

do serviço telefónico fixo estão
integradas em pacotes, com
os operadores a oferecerem
a generalidade das chamadas
fixas. Ainda assim, cerca de um
quarto dos clientes admite não
utilizar o serviço fixo telefónico.
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Conteúdos online

Serviços mais utilizados
Portugal

UE28

Site ou app do jornal/revista

43

42

Online social media

24

22

Serviço de compilação de notícias

19

14

Vídeos ou músicas partilhadas em websites

39

31

Serviços profissionais de music streaming

18

22

Estações de radio online

18

16

Revistas/jornais

O volume de minutos de voz
recuou 12% entre janeiro e
março, face a período homólogo
de 2016, seguindo a tendência
de trimestres anteriores. Apesar
disso, as receitas do negócio
subiram 1,3%, para 501 milhões
de euros. Sendo 405 milhões
gerados por ofertas em pacote.•

OTT’S CADA VEZ
MAIS PREFERIDOS
Cerca de 39% dos utilizadores

de internet, o equivalente a
28% da população, já fazem
chamadas de voz e vídeo online
usando os serviços alternativos
aos dos operadores tradicionais
dos gigantes de internet ou
over-the-top (OTT’s). Já quatro
em cada cinco utilizadores de
telemóvel recorrem ao instant
messaging, sendo este o serviço
mais utilizado. Dos que usam
a internet no telemóvel, 80%
acede a redes sociais, 64% a
consultas de mapas, 62% a
visualização de vídeos, 44% a
ouvir música, 25% a jogo online,
19% a mobile banking e 10% a
TV online. Os dados constam
do relatório de 2016 da Anacom
e mostram que o nosso país
está, em muitos casos, bem
acima da média da UE28. Já
o videostreaming on demand,
cuja oferta surgiu no mercado
nacional no segundo semestre
de 2015, ainda é subscrito por
poucos utilizadores; pouco mais
de 2% no caso do Netflix e de


Música/vídeos

Imagens
Motores de busca

49

53

Online social media

33

27

Websites de partilha de imagens

11

12

Serviços profissionais em streaming

19

25

Vídeos partilhados em websites

36

22

Serviços de TV online

17

19

Filmes/séries

Em %; Base: Utilizadores Internet 15/45 anos
Fonte: Anacom

só um
quarto dos
utilizadores de
internet admite
pagar por
algum tipo de
serviço online
e mais de metade
já considera
haver uma
substituição
dos serviços
tradicionais
pelos ott’s

menos de 1% no Foz Play e no
NPlay. Entre os utilizadores do
Netflix, 3 em cada 4 acediam
através de uma app no tablet/
telemóvel e 31% com a da box
do prestador de TV paga. O
acesso gratuito a conteúdos
prevalece entre os utilizadores.
Portugal está mesmo em 1º
lugar do ranking europeu de
utilização gratuita de música
e em 2º lugar nos restantes
tipos de conteúdos digitais,
como vídeos, jornais/revistas
e filmes/séries. Só um quarto
dos utilizadores de internet
admite pagar por algum tipo
de serviço online e mais de
metade já considera haver
uma substituição dos serviços
tradicionais pelos OTT’s.•
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COMUNICAÇOES – SETOR POSTAL

CTT dominam
setor
pulverizado
A concorrência do digital trouxe ameaças,
mas também oportunidades ao setor postal.
Sobretudo as que resultam do comércio
online, onde a entrega física de encomendas
tem um papel crucial. À contínua queda do
tráfego tradicional de correios, o mercado
responde com uma aposta crescente no
negócio das encomendas e correio expresso,
onde a concorrência se está a intensificar.
Texto de Isabel Travessa Fotos iStock

Pelas contas da Anacom, o setor
postal gerou no ano passado quase 1,17 mil milhões de euros de
receitas, dos quais 635,8 milhões
são de serviços postais (menos
3% que um ano antes). Os CTT
mantêm-se como o operador dominante do mercado, com uma
quota de 92,9% do tráfego postal
total no 1º trimestre. Dos concorrentes, a Adicional é quem
tem mais quota, com 2%, seguida
da Geopost, com 1,5%, e da Vasp
Premium, com 0,8%.
Com o tráfego postal em queda, os CTT estão a reforçar ope-



rações, mesmo em áreas como o
correio expresso e encomendas,
onde estão praticamente todos
os seus concorrentes, subsidiárias de grandes multinacionais
de serviços expresso, a par de pequenas empresas franchisadas.
Adquiriram este ano ao grupo
Barraqueiro a Transporta, com
vista a complementar a operação
da subsidiária CTT Expresso.
O grupo, responsável pela
prestação do serviço universal
postal, tem vindo a alargar e diversificar atividades, para fazer
face ao decréscimo do tráfego e
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Receitas dos Serviços Postais
		
2014
2015
2016
					

Indicadores Postais
em Portugal

Prestadores ATIVOS
2014
2015
2016
2017
				
(1º Trim.)
Fora do SU

58

62

60

61

Dentro do SU

12

11

10

11

Correspondências
Correio editorial
Publicidade endereçada
Encomendas
TOTAL	

14.060

14.031

14.109

14.101

CTT

11.112

11.177

11.196

11.221

2.948

2.852

2.913

2.880

Outros

Pontos Acesso
Total

13.147

13.462

13.627

13.626

CTT

12.409

12.587

12.612

12.579

1.015

1047

Outros

Centros Distribuição
Total

406

401

390

393

CTT

277

268

256

251

Outros

129

133

134

142

Frota Veículos
Total

6.090

5.828

5.905

5.824

CTT

3.782

3.664

3.707

3.678

Outros

2.308

2.164

2.198

2.146

439,2
23,4
23,2
169,3
655,3

230,9
23,0
21,2
100,6
635,8

116,4
6,0
5,5
43,0
168,0

Em milhões de euros Fonte: Anacom

Emprego
Total

446,7
22,6
22,3
206,7
698,4

2017
(1º trim)

quotas de tráfego postal total
		
2014
2015
2016
					
Grupo CTT
GEOPOST/DPD Group
CityPost
Grupo Adicional
Vasp Premium
Notícias Direct
Urbanos
Iberomail
Grupo Nacex
SDIM
TNT Express
Best Direct

94,5
1,1
0,0
0,2
0,7
0,8
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2

94,5
1,3
0,2
0,3
0,7
0,6
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2

93,0
1,5
1,0
0,9
0,8
0,6
0,4
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2

2017
(1º trim)
92,9
1,5
0,4
2,0
0,8
0,6
0,4
0,3
0,3
02
0,2
0,2

Em percentagem Fonte: Anacom

Em unidades; Fonte: Anacom

receitas do correio tradicional
assim como para alavancar o seu
crescimento. Com a compra da
Transporta, pretende-se “capturar oportunidades de crescimento em mercados adjacentes
e sinergias de negócio”, como
referem os CTT no seu relatório
semestral.
MAIS EMPREGO E MAIS ACESSOS

No relatório destacam-se ainda a
descida dos preços, decorrente da
“pressão concorrencial e renegociação de grandes contas”, assim
como do “crescimento no B2B,
com preços médios mais baixos”.
A comprová-lo, os números do
regulador de 2016 mostram uma
quebra homóloga das receitas das
encomendas de 5,2%, para um total de 160,6 milhões de euros.


Apesar disso, os CTT viram as
receitas do negócio expresso crescerem 4,8% nos seus primeiros
meses do ano, para 63 milhões
de euros. Já o seu negócio core de
correio movimentou 269,8 milhões de euros, menos 0,8% que
um ano antes. A subida dos preços do correio, a partir de abril,
compensou parcialmente as perdas.
Destaque para o crescimento
dos postos de trabalho no setor,
que emprega agora mais de 14
mil pessoas. Os CTT são o grande
empregador e estão a crescer, na
sequência do arranque do Banco
CTT, no ano passado, e da integração da Transporta. Em junho,
empregava quase 13 mil pessoas.
Também o número de pontos
de acesso à rede postal voltou a
subir a partir de 2014, graças ao
aumento do número de marcos
de correio dos CTT, enquanto
prestador do serviço universal

postal e em cumprimento dos objetivos e regras de densidade postal definidos pelo regulador. Uma
área onde a Anacom definiu este
ano novos objetivos de densidade da rede e de ofertas mínimas
de serviços, depois dos CTT terem
proposto valores considerados
insuficientes para as necessidades dos utilizadores. Impôs ainda ao grupo, na sequência de um
pedido de intervenção da concorrente Iberomail, a alteração da
oferta de acesso à rede postal, no
sentido de a alargar aos demais
prestadores na distribuição de
objetos não prioritários. Para a
Anacom, há “falta de concorrência efetiva no setor postal, fora do
âmbito do correio expresso”, tendo “os CTT mantido uma quota
de mercado quase monopolista”
e existindo “dificuldades no acesso ao mercado postal”. •
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1

Quais são os principais
desafios da regulação

setorial das comunicações,
tendo em conta as aceleradas
e profundas alterações do
mercado?

2

Como olha a proposta do
novo Código Europeu para

as Comunicações Eletrónicas?

3

É possível garantir
uma abordagem

regulatória que antecipe
a evolução do setor e que
promova simultaneamente
concorrência, investimento
e defesa dos clientes das
comunicações e serviços postais?

João Cadete de Matos, presidente,
ANACOM

1

setorial das comunicações deve assegurar
que os investimentos e a inovação tecnológica que caracterizam este mercado continuarão
a ter lugar, sem porem em causa
o desenvolvimento de mercados
competitivos. A crescente importância das ofertas, combinando
múltiplas plataformas, produtos



A regulação

e serviços, terá tendência para
se acentuar e para implicar uma
cada vez maior interligação com
as atividades de outros setores
do ecossistema digital. Um movimento que colocará novos desafios à regulação, nomeadamente
a definição de novos mercados
relevantes. Também as questões
relacionadas com a neutralidade
de rede, a segurança e a integridade das redes e a proteção dos
dados pessoais, constituem desafios importantes. Igualmente
importante, para o futuro imediato, será o aprofundamento
do processo de reflexão sobre a
prestação do serviço universal
de comunicações e dos serviços
postais, de forma a identificar
as condições que devem ser asseguradas no respetivo quadro
regulatório. Em todas estas dimensões, a ANACOM utilizará
os seus poderes, nomeadamente
de regulamentação, supervisão,
fiscalização e sancionatórios,
para defender os interesses e os
direitos dos cidadãos nacionais,
nomeadamente daqueles que são
consumidores, assegurando que
o mercado gera ofertas e preços
competitivos e assegura a melhor
qualidade de serviço.

2

ainda esteja
em curso, merecem a nossa
inteira concordância os objetivos
que visam o reforço da independência e das competências dos
reguladores nacionais e que consagram a necessidade de se gaEmbora o debate

rantir a conetividade, em banda
larga rápida, a todos os cidadãos.
Importa, igualmente, que o novo
Código Europeu para as Comunicações Eletrónicas respeite o
princípio da subsidiariedade.

3 e a proteção dos interesses
A promoção

da concorrência

dos consumidores continuarão
a ser desafios permanentes que
nortearão a atividade da ANACOM e nos quais baseará as suas
decisões. A regulação do setor
das comunicações será eficaz, na
medida em que contribua para
o desenvolvimento económico
do País e assegure a proteção dos
utilizadores de serviços. Num
quadro de permanente e acelerada evolução tecnológica, entendemos que a satisfação dos utilizadores é, e terá de ser sempre,
uma prioridade necessariamente
partilhada pelo regulador e pelos
operadores do setor. Neste âmbito, a ANACOM continuará a
privilegiar a disponibilização de
informação e ferramentas que
permitam aos utilizadores tomar
decisões informadas sobre os serviços que subscrevem.

1

Como está o grupo a
responder ao desafio da

transformação digital, em
termos de posicionamento global

cia omnicanal. Já temos mais de
200 mil clientes, sendo 85% nas
faixas etárias mais jovens, e uma
taxa de adoção dos canais digitais
acima da média.

e de propostas para o mercado?

2 vez maior na modernização
Temos nos CTT

2

De que forma se poderá
tirar partido das novas

tendências tecnológicas
para construir novas ofertas
inovadoras?

3

Para garantir o futuro,
que tipo de ativos é essencial

controlar num projeto como o
vosso?

Francisco de Lacerda, presidente e
CEO, CTT

1de atividade. A mudança e a
Em 2020,

faremos 500 anos

transformação estão no ADN dos
CTT e a transformação digital é
mais uma revolução que encaramos com a naturalidade de quem
tem a adaptabilidade na sua génese. Traz oportunidades para nos
reinventarmos e criarmos produtos e serviços alavancados na
conveniência e que simplificam
processos. É o posicionamento que queremos: assumir-nos
como facilitadores do dia-a-dia
dos clientes. A transformação
digital tem também impacto nos
novos negócios, como o Banco
CTT, construído de raiz para garantir uma verdadeira experiên-

um foco cada

dos sistemas tecnológicos, para
garantirmos uma resposta capaz.
Vai nesse sentido a estratégia de
transformação em curso, em
toda a organização, para assegurar sistemas mais ágeis e mais
flexíveis que melhorem e acrescentem valor à oferta. Até o nosso
modelo organizativo foi revisto
para capturar este momentum tecnológico: desde abril, contamos
na comissão executiva com um
Chief Transformation Office, com um
programa de transformação e um
modelo de governo definido para
garantir a sua execução. Há um
número, virtualmente ilimitado,
de opções e caminhos a seguir e
ainda estamos no início do nosso caminho. Queremos dar aos
clientes uma qualidade de serviço
e uma customer experience cada vez
melhor, o que implica colocar os
CTT nas “mãos das pessoas”. Por
isso, desenvolvemos um ecossistema de aplicações web e mobile
que suportam toda a jornada do
cliente e dão visibilidade ao portfolio CTT. E há ainda um leque de
tendências tecnológicas em fase
exploratória, como a IoT aplicada
ao setor postal. São tecnologias
que estão no nosso radar.

3são únicos e distintivos. O priHá um conjunto

de ativos que

meiro é a confiança dos consumidores, que está intrinsecamente
ligada à proximidade que nos esforçamos por manter, através da
nossa rede. Este contacto presencial e físico é um ativo relevan-

te para atingirmos a verdadeira
multicanalidade e omnicanalidade. Os canais digitais assumem
um papel fundamental, mas acreditamos que o verdadeiro valor
vem da conjugação do físico com
o digital. As pessoas são outro
ativo fundamental e temos uma
estrutura corporativa multidisciplinar que potencia a mudança
e a transformação sustentada.
A informação é o terceiro ativo
onde temos vindo a apostar, partindo dos dados que produzimos
para os usar no negócio, ou para
proporcionar uma melhor experiência aos clientes. É este tipo
de ativos que é fundamental para
aquilo que faremos no futuro.

Miguel Almeida, CEO, NOS

1 ativo na criação de condições
A NOS

tem sido um agente

para que a sociedade portuguesa se transforme, cada vez mais,
numa sociedade da informação.
A transformação digital tem interesse se aumentar o conhecimento, através de um maior e melhor
acesso à informação, facilitar o
dia-a-dia e contribuir para agilizar a relação entre os vários agentes da sociedade. A NOS faz uma
clara aposta no sentido de ser um
catalisador de todas as oportuni
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1 Como está o grupo a responder ao desafio da transformação digital,
em termos de posicionamento global e de propostas para o mercado?
2 De que forma se poderá tirar partido das novas tendências tecnológicas
para construir novas ofertas inovadoras?
3 Para garantir o futuro, que tipo de ativos é essencial controlar num projeto
como o vosso?

dades que a tecnologia oferece.
Nesse sentido, investimos fortemente no desenvolvimento e melhoria das redes de nova geração,
fixas e móveis, e construímos
ofertas cada vez mais integradas,
cruzando telecomunicações e
entretenimento, de forma transversal a todos os segmentos de
mercado.

2

as mais modernas redes de informação,
é também a empresa que mais
entretenimento oferece. Para as
famílias, disponibilizamos uma
variedade de serviços que contribui para que tudo seja mais simples, desde o acesso a conteúdos
a soluções de cloud e de partilha
doméstica. O futuro é de consolidação da experiência de conteúdos e estes não podem ser separados da internet ou das aplicações.
Temos as condições necessárias
para assegurar o melhor serviço
de internet, garantindo a melhor
experiência de conteúdos sempre
disponível. Mais ainda, um interface agregador da experiência de
TV é fundamental para permitir
descobrir conteúdos e emoções,
quer na nossa oferta, quer na
internet de forma global, em SD,
HD, 4K, AR ou VR. Com a UMA e
a NOS TV, demos o primeiro grande passo nesta nova era da experiência de TV. Acompanhamos
as novas tendências tecnológicas
para preparar este futuro. Vamos
continuar a inovar nas ofertas,



Detendo a NOS

Claudia Goya, CEO, Portugal
Telecom

1 de transformação acelerado.
O grupo

sempre com um cunho muito
próprio, associado ao esforço de
inovação e desenvolvimento,
para sermos líderes em Portugal e
uma referência mundial nas telecomunicações e entretenimento.

3 riamente da equipa, compeO sucesso

depende priorita-

tência, agilidade para antecipar
tendências e estar sempre um
passo à frente do mercado. Esta
visão pioneira e esta capacidade
de entrega tem sido demonstrada
com a conquista de centenas de
milhares de clientes nos últimos
anos. As redes de nova geração
e a sua capilaridade são um elemento crítico para que cada vez
mais portugueses tenham a possibilidade de optar pelas soluções
residenciais e empresariais. É
ainda fundamental manter capacidade para inovar, criando produtos e serviços simples de usar
e relevantes e disponibilizando
os conteúdos mais apetecíveis.
O futuro passa pela excelência na
experiência de cliente. É esse o
nosso foco e prioridade. Para isso,
é fundamental que continuemos
os melhores a disponibilizar as
plataformas mais robustas, com
a maior capacidade e os melhores
conteúdos.

vive hoje um processo

Mais do que uma tradicional telco, queremos ser um player digital
global, capaz de competir com
entidades como a Google ou o
Facebook. Por isso, inaugurámos
uma nova era de convergência
focada em três pilares - acesso,
conteúdos/serviços e publicidade. A Altice/PT tem investido fortemente em RNG, colocando Portugal no top europeu. Até 2020,
5,3 milhões de casas e empresas
em Portugal estarão cobertas pela
maior e mais moderna rede. A
par das melhores redes e tecnologias mais avançadas, a Altice/
PT distingue-se ainda por uma
experiência focada nos clientes
e centrada em conteúdos e serviços. Focados na transformação
digital das empresas, temos vindo a diversificar o portfólio, com
serviços cutting edge. Hoje somos
uma referência em áreas como
smart cities, cloud, IoT, AI ou BPO.

2

tirar partido das
tendências tecnológicas, queremos antecipá-las. É isso que
temos vindo a fazer. Protagonizámos a primeira demonstração
em Portugal - e uma das primeiras no mundo - da rede móvel
4,5G em que, de forma pioneira,
utilizámos tecnologia NG-PON2
desenvolvida na íntegra pela AlMais do que

tice Labs. A inovação consiste
essencialmente, em a partir da
tecnologia, democratizar a oferta e dar acesso a novas soluções
de uma forma mais económica,
flexível e escalável. A inovação
garante soluções mais personalizadas e sofisticadas, acrescentando serviços à base telco. Disso são
exemplos o recente serviço Smart
Home, serviços financeiros ou a
implementação de uma solução
completa, pioneira na Europa,
como a de vídeo árbitro.

3 dor, competência, inovação,
Pessoas,

espírito empreende-

capacidade de investimento,
escala e parcerias são os nossos
ativos-chave para sermos um
player digital global e o parceiro
de referência da transformação
digital da sociedade. Com a PT,
a Altice tem os melhores recursos de telecomunicações e TIC do
país, a melhor rede de acesso, o
know-how alicerçado nas melhores competências, o pólo de inovação Altice Labs e o melhor ecossistema de parceiros. As parcerias
com empresas nacionais têm
sido fundamentais no desenvolvimento de soluções inovadoras.
Adicionalmente, o nosso ecossistema de inovação inclui parcerias com a academia e centros
de I&D, startups e indústria. Cito
a parceria com a Universidade
de Aveiro, o centro de incubação
e aceleração de startup’s ENTER,
e os recentes protocolos para o
desenvolvimento de soluções 5G
e IoT, bem como com a Sky Vision
para a produção da série exclusiva Riviera. A escala crescente do
grupo abre ainda, todos os dias,
novas portas na área das parcerias, o que nos permite olhar com
confiança para a nossa liderança
na inovação.

2dafone, a inovação tem estaDesde sempre

Mário Vaz, CEO, Vodafone Portugal

1 -se de ter liderado, nos últimos
A Vodafone Portugal orgulha-

25 anos, inúmeras transformações. Na nova revolução civilizacional, cultural e industrial em
curso – a digital – não é diferente.
Estamos a construir os alicerces
do futuro, da “Gigabit Society”. O
digital é um imperativo e uma
oportunidade, num mercado
cada vez mais global. Permite
quebrar limitações geográficas e
escala, possibilitando o acesso a
tudo, por todos, em tempo real.
Para que as oportunidades desta
nova era se concretizem, é fundamental garantir a concorrência
e promover uma infraestrutura
digital territorialmente coesa,
onde há escolha, concorrência
e melhores serviços e preços. Temos contribuído para eliminar as
fragilidades estruturais e as assimetrias regionais, investindo em
infraestruturas de última geração
(4G e de FTTH). Lideramos na
frente da satisfação dos clientes e
inovação. Vamos continuar a surpreender. O nosso compromisso
é “looking forward”. O digital é encarado como uma filosofia e uma
forma de estar. É um movimento, irreversível, uma parte fundamental da visão de futuro.

no ADN da Vo-

do na base da multiplicação de
exemplos de sucesso que revolucionaram a forma como os portugueses comunicam. O nosso desígnio é criar, seguir em frente. A
nossa ambição é continuar a crescer. Há novas tendências tecnológicas, suportadas nas plataformas digitais, que a nossa oferta já
está a materializar. Em paralelo,
damos maiores velocidades e menores latências, no fixo e móvel,
potenciando-as. Continuaremos
a escrever a história das comunicações, com uma oferta diferenciadora, como inovação de
produtos e serviços, abrangência
e riqueza de conteúdos, sofisticação técnica e grau de segurança.

3 é o cliente. É nele que contiO principal

ativo da Vodafone

nuaremos focados. Somos uma
marca sólida, de confiança e em
permanente reinvenção. A nossa
estratégia para endereçar os desafios do presente e do futuro só é
possível porque temos a melhor
equipa, incluindo parceiros e colaboradores. Continuaremos a
trabalhar para manter o apoio e
cooperação do acionista. Para garantir que a revolução chegue rapidamente a territórios remotos
e a populações desfavorecidas, os
decisores – políticos e reguladores – têm um papel determinante na criação de condições adequadas e equitativas para todos
os intervenientes de mercado,
que garantam coesão territorial,
igualdade de oportunidades e
promovam o desenvolvimento. O
digital encerra em si mesmo uma
oportunidade que Portugal não
pode perder.•
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Ser o parceiro
na era digital
Portugal está a caminho da era digital. Mas
devagar. Há sentido de urgência, o tema está
no topo da agenda, mas as organizações
ainda têm muito caminho a percorrer. Os
players das TI querem ser parceiros nesta
transformação digital que tarda em acelerar.
Até para continuarem a crescer.
Texto de Isabel Travessa Fotos: iStock

Os players das tecnologias de informação (TI) estão preparados
para responder ao desafio da
transformação digital da economia portuguesa. Até porque também eles se têm ajustado a um
mercado em acelerada mudança,
por via das múltiplas redefinições
estratégicas, reestruturações,
aquisições e parcerias. A aposta na inovação é central e todos
se assumem como parceiros dos
clientes na viagem rumo ao digital. Um processo que está em
marcha, mas ainda a um ritmo



muito aquém do desejável.
Mais do que um recurso para
o negócio das empresas, as TI são
hoje um “pilar de sobrevivência
e crescimento”, diz o CEO da
AXIANS Portugal, Pedro Afonso. “Somos hoje, no coração da
transformação digital dos nossos
clientes, um verdadeiro parceiro
na sua capacitação perante tão
profunda mudança de paradigma, que começa na cultura e na
organização”, acrescenta.
O sucesso desta transição“não
passará apenas pelo domínio das
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Mercado TI em Portugal
Previsão de Evolução

Hardware
Software
Serviços
Total

2016

2017

2018

2019

2020

1 729,1
547,7
1 108,6
3 385,4

1 766,7
562,6
1 131,1
3 460,4

1 776,3
575,5
1 149,8
3 501,7

1 771,8
591,4
1 169,7
3 532,9

1 800,7
607,5
1 192,8
3 601,0

Em milhões de euros Fonte: IDC 2017

Mercado Servidores
em Portugal

tecnologias, mas sobretudo pelo
nível de envolvimento que as novas soluções criem junto dos utilizadores”. Por isso, o Presidente
da Novabase, Luis Paulo Salvado,
defende que “a inovação tem que
estar centrada nas pessoas e não
(apenas) na tecnologia”.
A “certeza de mudança é hoje
muito alta” em algumas áreas,
acrescenta António Lagartixo,
Partner da Deloitte, exemplifi-

em portugal,
os players das
ti têm sabido
ajustar-se a
um mercado
em acelerada
mudança
por via das
múltiplas
redefinições
estratégicas,
reestruturações, aquisições
e parcerias


cando com a “utilização massiva
das capacidades ligadas à inteligência artificial/machine learning
e as potencialidades baseadas em
connected devices”, verdadeiros pilares de transformação. Mas adverte: “A única certeza que podemos ter na evolução tecnológica é
que continuará a superar as melhores estimativas. Foi assim no
passado e continuará a ser assim
no futuro”.
“A analítica, o cloud computing,
a mobility e o IoT têm vindo a criar
uma enorme disrupção digital em
todos os setores”, mas “verdadeira revolução está na computação
cognitiva, que tem como objetivo
ajudar na tomada de decisão”,
tornando-a mais inteligente e
eficaz, acrescenta o presidente
da IBM. Para António Raposo de
Lima, “as empresas que não levarem a cabo essa transformação
ficarão para trás”.

Top 5 - 1º Trim. 2017
Outros

IBM

15,3 %

5,0 %

Fujitsu

Hewlett
Packard
Enterprise
31,4 %

7,4 %

Dell
10,7 %

Cisco
30,2 %

Em % de receitas Fonte: IDC Quarterly Server Tracker 2017Q1

Mercado Telemóveis
Portugal
Top 5 – 1º Trim. 2017

Samsung
18,6%
Outros
37,8%

Huawei
15,2%
Apple
10,9%

HMD 8,7%

TCL 9,1%

Em % de unidades Fonte: IDC Quarterly Mobile Phone Tracker
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ANTECIPAR MEGATENDÊNCIAS

Defendendo que “o mundo das TI
será híbrido, do centro de dados à
cloud”, o managing director da HPE
antecipa que, “com o disparar do
número de dispositivos móveis
e sensores”, haverá o que chama
de “extremo inteligente, que irá
desencadear uma revolução industrial com base na IoT”. Uma
diversidade que trará “complexidade acrescida para empresas e
organismos públicos, pelo que os

Mercado Desktops,
Portáteis e Híbridos
Top 5 – 1º Trim. 2017

Outros
28,3%

ASUS
19,8%

HP 17,7%
Apple
9,4%
Lenovo
11,9%

Samsung
12,9%

Em % de unidades Fonte: IDC Quarterly Personal Computing
Device Tracker - 2017Q2

serviços de suporte e consultoria
de TI serão ainda mais críticos”,
diz Carlos Leite.
Uma tendência incontornável, a que o presidente da Ericsson Portugal, Pedro Queirós,
chama de “dataísmo”: “Pessoas,
dispositivos e redes estão constantemente a gerar dados” e é
preciso saber tirar proveito deles
para “gerar uma ampla gama de
decisões e atividades importantes”.
Já Carlos Barros, diretor-geral
da Fujitsu Services, destaca como
megatendência “o crescimento
de uma inovação centrada no ser
humano, que é um dos segredos
para impulsionar a transformação digital”. Co-criação, cresci-

mento da sociedade digital e serviços conectados, que permitem
recolher dados para a tomada de
melhores decisões e a obtenção
de resultados, são também exemplos.
Perante “a enorme transformação de mercado a que assistimos” e a constatação de que
“a tecnologia é o principal catalizador, possibilitando o aparecimento de novos modelos de
negócio e novos players”, Manuel
Maria Correia defende que a única forma das tecnológicas poderem ajudar as organizações “é elas
próprias passarem por um processo de transformação e ajustarem-se à nova realidade”. A DXC
nasceu exatamente da necessidade de “antecipar o futuro”, diz o
seu diretor-geral para Portugal.
Antecipar o futuro tem sido

também uma realidade no SAS,
assente na “visão que a análise
de dados desempenha um papel
fundamental”. Para o seu diretor-geral, Fernando Braz, “construímos, investigámos e desenvolvemos sempre com o propósito de
aumentar a capacidade analítica
e superar a complexidade. Não
nos enganámos. Hoje, continuamos na mesma linha: a acreditar
que a analítica faz e fará a diferença na forma como entendemos o
mundo e as pessoas”.
REAJUSTAR PARA RESPONDER

As mudanças nas TI têm-se multiplicado nos anos mais recentes,
fruto de vários movimentos: redefinições de estratégias, desinvestimentos em áreas não core,
reestruturações globais ou aquisi-
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ções para reforçar competências,
seja de concorrentes diretos, seja
de operações de menor dimensão
ou mesmo de startups.
Ainda recentemente, a HPE
anunciou a aquisição da Cloud
Technology Partners, depois de
ter perdido parte do seu negócio
para a DXC. É a quinta empresa
que compra este ano, para construir um negócio de cloud híbrida.
E não é a única. A generalidade
dos players do setor tem seguido
na mesma direção.
Outra aposta assenta nas parcerias estratégicas com outros
gigantes das TI ou mesmo de outros setores, que se estão a multiplicar, no sentido de potenciar
capacidades e acelerar respostas
nos vários segmentos de negócio.
Só nas últimas semanas, há muitos exemplos: a HP e a Deloitte
juntaram-se nos sistemas de impressão 3D em ambientes de produção de grande dimensão; a Eric
-sson associou-se à Intel e à AT&T
para testar o potencial do 5G; a
Accenture aliou-se à Apple para
criar aplicações empresariais
inovadoras para iOS; e Microsoft
e Amazon querem pôr a falar as
suas assistentes virtuais, Cortana
e Alexa.
Mas se o processo de transição para o digital é uma realidade
inexorável em todos os setores de
atividade, as perspetivas da sua
aceleração não são famosas. As
previsões da IDC apontam para
um crescimento dos gastos em
TI de 2,2% este ano, num total
de 3,46 mil milhões de euros. Em


2018, o aumento será de 1,2% e
um ano depois de apenas 0,9%.
Em 2020, espera-se que só 25%
das 500 maiores organizações
portuguesas centrem as suas estratégias de diferenciação competitiva na transformação digital.
TRANSFORMAR, MAS DEVAGAR

Da despesa prevista em TI, cerca de 52% será representado em
2020 pelas novas tecnologias
(que a IDC chama de “Aceleradores de Inovação”), como IoT,
robótica, realidade aumentada/

em 2020 espera-se que só 25%
das 500 maiores
organizações
portuguesas
centrem as suas
estratégias de
diferenciação
competitiva na
transformação
digital
realidade virtual (AR/VR), segurança, cognitiva/inteligência artificial, impressão 3D e segurança;
e pelas áreas de cloud, mobilidade, big data e analítica e social business (pilares da “3ª Plataforma
Tecnológica”). Os gastos nas novas tecnologias vão crescer 20% e
nos quatro pilares, 10%.
No perfil dos investimentos,
35% dos projetos de TI das 500
maiores organizações nacionais

estarão em 2020 orientados para
o crescimento das receitas por via
da monetização dos dados. Cerca
de 43% do budget empresarial de
TI vai centrar-se nas plataformas
cloud (públicas e privadas), sendo
que as empresas líderes dos vários
setores criarão clouds setoriais.
O papel dos Chief Information Officer (CIO) continuará a
não ser reconhecido em muitos
casos: 40% não conseguirá alcançar nesse ano um papel de liderança da transformação digital
das suas organizações. Até porque estas vão ter outras prioridades. Em 2018, será a proteção
de dados. Um ano depois, a IDC
espera que mais de metade tenha
uma equipa dedicada à transformação digital.
No que se refere à adoção de
novas tecnologias, em 2020 espera-se que mais de 20% das empresas com foco no B2C desenvolvam soluções com base em AR/
VR. O conceito de open data platform vai desenvolver e potenciar
a adoção da IoT a partir de 2018,
sendo que em 2019 mais de 75%
dos fabricantes de equipamentos
IoT diferenciarão as respetivas
ofertas com soluções de segurança e privacidade. No próximo ano,
50% dos grandes grupos industriais vão recorrer a drones para a
gestão de inventário e armazéns.
A AI vai chegar em 2020 a mais de
20% das grandes cadeias de retalho, para personalizar a experiência dos clientes e os robots um ano
depois, para a interação pessoal
nas lojas e a entrega de encomendas ao domicílio.•
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Há mais investimentos
de grandes grupos
internacionais, mais
projetos em curso e mais
parcerias no ecossistema.
As TI nacionais aproveitam
o potencial do país
para crescer e exportar
inovação.
ganhou este ano dois novos protagonistas: a DXC Technology e a AXIANS Portugal. A
primeira resultou de um spin-off
da HP Enterprise (HPE), em parceria com a CSC, criando um gigante de serviços de TI end-to-end
centrada nas soluções de próxima geração, em especial cloud e
mobilidade. O plano? Crescer
com base em serviços de nearshore, focando-se na cloud, analítica,

O setor



segurança e BPM. Banca, seguros, saúde e transportes são setores prioritários.
A AXIANS surgiu na sequência da venda, pela Novabase, da
subsidiária IMS à VINCI Energies. Já tem duas subsidiárias
para desenvolver negócios em
África - Angola e Moçambique – e
integra a marca da VINCI para as
soluções TIC e serviços, apoiando
os clientes em projetos TIC, desde
as infraestruturas às aplicações.
Por sua vez, a Novabase, agora
sem no negócio de infraestruturas e serviços de gestão, avança
no crescimento através da internacionalização. Assume-se como
fornecedor especializado em
áreas que geram mais valor para
o mercado global, sendo aposta
as soluções tecnológicas para telecomunicações e soluções ver-

MAIS CENTROS
DE COMPETÊNCIAS

Mas há mais novidades. A subsidiária da CGI reforçou a sua operação nacional, com a abertura
do Cloud Innovation Center, que
fornecerá serviços para gerir a
informática das empresas em 40
mercados. Cerca de 30% das receitas resultam da exportação de
software e serviços de consultoria
e outsourcing e a meta é duplicar
esse valor.
Também a Cisco Portugal dispõe de um centro de operações

CGCB-A10118-00 | * Engenho para a vida

Crescer e exportar soluções

ticais para setores como banca,
energia, transportes e AP. O internacional já vale 60% das suas
receitas.
Já a HPE está centrada nas
soluções para a transformação
digital nos vários setores de atividade. A subsidiária dispõe de um
portefólio de soluções para dar
resposta ao mercado, assentando
a oferta na visão de que o sucesso
das organizações passa por dominar e unificar dois elementoschave: TI híbridas e inteligência
nos dispositivos ligados à rede.
No primeiro trimestre, segundo a
IDC, liderada o negócio dos servidores, com uma quota de 31,4%.
Também a HP Portugal, que
na sequência da cisão da gigante
mundial HP em 2016, ficou com
os negócios de computação e impressão, está a crescer em receitas e unidades vendida. Está em
2º lugar na venda de desktops,
portáteis e híbridos, com 17,7%
do mercado português (dados
IDC) e no ano passado passou a
liderar o segmento de consumo.
A impressão 3D é a grande aposta.

Agora a produção em massa consegue responder
aos objetivos individuais. Até aos da Carla.
Isto é Ingenuity for Life*.
Até hoje aplicava-se na produção o conceito: ou rápido ou flexível. A produção industrial controlada de
forma inteligente altera agora as regras do jogo. Um fabricante de cosméticos, por exemplo, pode encher
toda a produção de champôs usando apenas uma linha de montagem, colocando os seus produtos
nos pontos de venda em metade do tempo. Isto significa conseguir reagir a solicitações dos diferentes
clientes de forma seletiva e eficiente. Uma vantagem competitiva para o fabricante, e novos impulsos
para a produção industrial. Quando percebemos o que é realmente importante, isto é Ingenuity for Life*.
Em Portugal também estamos a ajudar a revitalizar a indústria, tornando-a mais rápida, mais flexível,
e, acima de tudo, mais competitiva.

CGCB-A10118-00 | * Engenho para a vida

siemens.pt/ingenuityforlife
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que começou no apoio às vendas
e presta hoje assessoria técnica
em áreas especializadas e serviços de cibersegurança para clientes, parceiros e para o grupo na
Europa, Médio Oriente, África e
Rússia. A subsidiária desenvolve
ainda um programa de responsabilidade social, através das Cisco
Academies, academias gratuitas
em parceria com politécnicos e
universidades, para reforçar as
competências digitais.
A crescer está a francesa Altran, que vê Portugal como um
mercado estratégico. Está a reforçar investimentos no Global
Delivery Centre, no Fundão, para
ganhar capacidade de desenvolvimento de soluções integradas
na oferta global de Intelligent
Systems, em áreas como sistemas críticos, aplicações em tempo real, machine driven, big data e
connetividade. Este polo de produção especializado é um pilar da
estratégia de globalização.
Quem abriu o seu segundo
centro de tecnologia em Portugal
foi a Accenture, com resultados:
55% dos serviços de sistemas de
informação e outsourcing de processos produtivos são vendidos a
uma dezena de países em quatro
continentes. Robótica, AI e outras áreas do “new IT” são apostas,
através da inovação e criação de
competências.
Já a Deloitte continua a desenvolver o projeto do Telecom
Engineering Centre of Excellence
(TEE CoE), inaugurado em 2016,
onde prevê investir 3 milhões de
euros. A subsidiária nacional passou a ser a única firma da Deloitte
na EMEA acreditada para oferecer serviços integrados em redes


de telecomunicações à escala global: 70% da atividade está associada ao mercado internacional.
A Huawei é outro exemplo do
reforço de investimentos. Abriu
dois centros de inovação e experimentação, que promete expandir
para potenciar uma maior proximidade à inovação e às novas
tecnologias. É já a segunda maior
em vendas de telemóveis, a seguir
à Samsung, com uma quota de
mercado de 15,2% (dados IDC)
Centrada no 5G, a sueca Ericsson tem apostado em parcerias
com operadores que adicionem
valor à tecnologia. O acordo com

novos centros
de tecnologia
e diversificação
na oferta dos
serviços mais
sofisticados
são alguns
dos fatores de
crescimento
das
tecnológicas
a Altice Labs insere-se nesta estratégia. Através dele, quer transformar Aveiro na primeira cidade
a ser coberta com uma rede móvel
5G. Fez ainda uma parceria com a
WeDo, para ajudar os operadores
a maximizar os investimentos na
transformação digital.
A AI está no centro da estratégia da gigante IBM e as capacidades analíticas do seu IBM Watson
são aplicadas em áreas como a

saúde, retalho, educação e banca. Em Portugal, inaugurou no
final do ano passado um centro
nearshore de inovação tecnológica
para serviços em setores como a
banca, distribuição, retalho e cidades inteligentes. Alargar ao mobile, cloud e computação cognitiva
é o objetivo.
A apostar nas soluções inovadoras para a transformação
digital, a Microsoft elegeu a cloud
como central na sua estratégia. O
negócio, que engloba plataformas
de produtividade e de analítica,
está a crescer, sobretudo através
do seu cada vez maior ecossistema de parceiros. Na mobilidade,
a estratégia passa por garantir
que todas as aplicações do grupo
sejam acedidas em qualquer sistema operativo ou dispositivo.
A crescer está a GFI Portugal.
Em 2016, o volume de negócios
subiu 14%, para 20,8 milhões de
euros, graças aos novos projetos
em clientes estratégicos nas áreas
de infraestruturas e aplicações e
à duplicação do negócio de consultoria e articipação em projetos
de transformação. Foi também
em 2016 que a empresa reforçou
a oferta de integração e manutenção de tecnologias SAP, com a
compra da ROFF.
Mais focada nas soluções de
business analytics, o SAS Portugal
antecipa que as tendências tecnológicas vão acelerar a procura
da analítica. Por isso, quer consolidar o crescimento. Áreas ligadas
à nova legislação sobre privacidade, combate e prevenção à fraude, gestão de risco e de marketing
analítico serão vetores de crescimento.•
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1

Perante a lista de
megatendências

tecnológicas, que não pára de
crescer, como estão a antecipar
o futuro?

2

Prevêem grandes
alterações da vossa

estratégia e posicionamento?

3

A falta de recursos
humanos com as

qualificações certas constitui
um entrave à vossa operação, ou
é ultrapassável?

atualmente, todos os negócios
são digitais. Assim, apoiamos os
nossos clientes a incorporar as
novas tecnologias digitais nos
seus negócios, mobilizando as
melhores competências de indústria, funcionais e tecnológicas.
Nos sistemas e TIC, promovemos
a implementação e manutenção de soluções baseadas em arquiteturas e metodologias ágeis
e orientadas à experiência humana, potenciando a automação, inovação e a elasticidade da
cloud, tendo em consideração as
questões de cibersegurança. No
outsourcing de processos (BPO),
seremos cada vez mais um negócio de analytics, robotização e AI,
fazendo evoluir o papel das pessoas para funções de gestão, otimização e inovação, assim como
de resolução de exceções.

2

José Gonçalves, presidente,
Accenture Portugal

1 cada vez mais digital, proO futuro dos negócios

será

movendo a inovação como forma estratégica de diferenciação
e concretização de vantagens
competitivas. Este paradigma
implica o aprofundamento da
transformação da Accenture e,
consequentemente, dos serviços
que prestamos. Na consultoria,
tanto estratégica como de transformação, consideramos que,



a necessidade
de aceleração da execução da
nossa estratégia, que designamos como a “Nova Accenture”:
promover a inovação e transformação digital em tudo o que fazemos e ser cada vez mais um parceiro de negócio dos clientes, não
apenas uma consultora ou um
prestador de serviços reconhecido pela sua liderança no mercado
e competências distintivas. Isto
implica promover mais parcerias
de longo prazo, assentes em relações de confiança com os nossos
clientes ao mais alto nível, remuneradas em função da entrega de
valor para o negócio versus uma
lógica tradicional de faturação
de honorários. Para tal, é diferenciadora a capacidade única da
Accenture mobilizar serviços endto-end para os nossos clientes, en-

volvendo consultoria estratégica
e de transformação, sistemas e TI
e BPO, potenciando a inovação
e o paradigma digital de forma
transversal.

3 sobretudo em áreas tecnolóA falta de recursos humanos,

gicas e digitais, é uma realidade
com a qual temos de lidar, mas
acreditamos que não pode, de
forma alguma, relevar-se um entrave à ambição de fazer crescer
o negócio de forma sustentável
e criar valor para o país. O que
implica é um reforço relevante
do foco e investimento em capacidades de identificação, atração, recrutamento e retenção do
melhor talento que não eram tão
críticas em contextos de maior
abundância de talento.

Antecipamos

Célia Reis, CEO, Altran Portugal

1 versitário e o coinvestimento
É crítica a ligação ao meio uni-

em iniciativas de R&D, com alguns clientes, para antecipar a
transferência tecnológica para
a indústria, por via do desenvolvimento de demonstradores
e protótipos. Assim, é possível
antecipar os próximos 24 a 36
meses, apoiando os clientes na
consolidação do business case global, adaptação a novos processos
produtivos e desenvolvimento
das novas competências. É um
trabalho que temos desenvolvi-

do de forma consistente. Temos
mais de 30 engenheiros no R&D.
Mas o verdadeiro desafio está na
redução do período de renovação
da tecnologia para 18 a 24 meses
e na forma como as empresas vão
ajustar os mecanismos produtivos e competências críticas a
esta realidade. O caminho terá
que passar pela forte integração
entre universidades, laboratórios
e empresas e pela criação de plataformas comuns de desenvolvimento, transversais às indústrias, seguida de especialização
pela marca.

2

como todas as tecnológicas, terá que estar adaptada em dois grandes domínios.
Na participação ativa no desenvolvimento da próxima vaga
tecnológica, como mecanismo
crítico de diferenciação junto dos
clientes, ao apoiá-los na transformação dos processos produtivos
e desenvolvimento das novas
competências críticas, o seu novo
“core”. E no desenvolvimento industrializado e eficiente, que dê
aos clientes uma alternativa de
externalização das áreas não core,
libertando os recursos internos
para os focar na construção do
novo core tecnológico. Em termos
de estratégia, temos consolidado
a estrutura interna, incorporando estes dois eixos: no investimento numa estrutura de R&D
fortemente integrada com o meio
universitário; e por via de um dos
Global Delivery Centers Altran
em Portugal, com mais de 500
engenheiros em projetos internacionais.

3

A Altran,

pelos recursos
especializados, sobretudo nos
perfis seniores, tem colocado
desafios. Nos perfis júniores, inA competição

vestimos há vários anos na integração com o meio universitário,
com planos de formação complementares às licenciaturas, sendo
um processo maduro e a funcionar. Mas nos seniores, o desafio tem outra dimensão. Temos
apostado na importação de competências especializadas, mas o
processo é moroso e burocrático.
Este ano, deveremos incorporar
30 profissionais de perfil internacional e o valor pode triplicar em
2018. Aqui, urge a criação de um
“Balcão Único para o Imigrante Altamente Qualificado”, para
motivar e simplificar a sua integração. Procuramos ainda motivar o regresso de portugueses
altamente qualificados, pelo que
devia haver uma ação específica
do governo, para criar mecanismos facilitadores. É um capital
de inteligência que é útil às empresas nacionais com programas
de internacionalização, ou que
procuram desenvolvê-los.

Pedro Afonso, CEO, AXIANS Portugal

que a internet era para as empresas há alguns anos. A cibersegurança é um tema tão transversal,
que envolve muito mais do que
tecnologia. Perante isto, as TIC
deixarão de ser definitivamente
mais um recurso para o negócio,
afirmando-se como pilar da sua
sobrevivência e crescimento. Somos hoje, no coração da transformação digital dos clientes, um
verdadeiro parceiro na sua capacitação perante tão profunda
mudança de paradigma, que se
estende, ou melhor, que começa
na cultura e na organização.

2

a aprofundar a nossa
liderança e a assumir o desenvolvimento do nosso perímetro
internacional. Estamos ainda a
assumir maior relevância no âmbito da nossa rede internacional,
com oportunidades concretas
que endereçamos. Focamo-nos
na transformação dos nossos
clientes, apostando em consultoria suportada por ferramentas de
innovation design. Somos um player
de referência no mundo híbrido,
com a cloud. O cockpit de gestão
integrada dessas plataformas,
suportadas nos managed services,
é hoje um dos negócios core. E a
cibersegurança crítica em tudo o
que desenvolvemos. A AXIANS
tem ainda a responsabilidade da
digitalização em várias atividades
e brands da VINCI Energies, a área
especializada em energia e TIC do
Grupo VINCI nos vários países do
mundo.

1 inteligência artificial aplicadas 3
A evolução das tecnologias de

sobre big data, empurra-nos para
um nível de interação com a “máquina” sem precedentes. O momento de consolidação da cloud
é hoje comparável à novidade

Estamos

na corrida do
“nearshore a metro”, estaríamos mais expostos a esse desafio.
Porém, acreditamos numa diferenciação de alto valor acrescentado, com profissionais altamente qualificados e apoiados por
Se estivéssemos
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1 Perante a lista de megatendências tecnológicas, que não para de crescer,
como estão a antecipar o futuro?
2 Prevêem grandes alterações da vossa estratégia e posicionamento?
3 A falta de recursos humanos com as qualificações certas
constitui um entrave à vossa operação, ou é ultrapassável?

plataformas de automação particularmente sofisticadas. Muito
trabalho é hoje feito por software.
É preciso desenvolver pessoas
que possam participar na criação
destas soluções diferenciadoras.
Para nós, o significado de qualificação vai muito além da componente técnica. Continuaremos a
“fazer tecnologia” de nível mundial, sem abdicar do propósito
e compromisso nos valores que
nos orientam enquanto pessoas
e organização. E aplicar não só
em Portugal, mas também exportar nos mercados que a AXIANS
Portugal tem a responsabilidade
de desenvolver, e através da rede
VINCI. É isto que queremos: capitalizar o nosso tão característico ADN português de conquista
e criatividade, que a história se
tem encarregado de demonstrar.

Olivier Spreafico, BU leader Southern
Europe & Brazil, CGI

1

de
transformação profunda e
muito acelerada das organizações
e da forma como se posicionam
e operam. O processo será muito mais rápido do que se poderia
equacionar há algum tempo atrás



Estamos

num

momento

e é uma inevitabilidade para as
organizações (clientes e fornecedores). São tempos desafiantes
e transformadores, e as organizações terão de percorrer um caminho que lhes permita estarem
preparadas para responder às novas necessidades e a questionar
os seus modelos de negócio que,
em muitos casos, irão igualmente
sofrer grandes alterações. Estes
novos modelos trarão grandes alterações para as empresas de consultoria, TI e outsourcing, exigindo
uma mudança de paradigma e a
revisão dos perfis e modelos de
gestão dos recursos humanos.

2vamos fazendo e que vão sen-

Há, inevitavelmente, ajustes que

do antecipados e geridos atempadamente. A CGI distingue-se
por traçar caminhos estratégicos
sustentados por uma grande proximidade com clientes e um profundo conhecimento das áreas
de tecnologia e transformação
digital. Ouvir os clientes é fundamental, e por isso o estudo anual
“Voice of the Clients” é crucial para
a definição do Plano Estratégico.
Em todo o mundo, realizamos
mais de 1300 reuniões face to face
com os IT e business leaders, para
ouvir a sua opinião sobre as tendências e a forma como afetam o
seu negócio. Desta forma, em colaboração com as nossas equipas
que acompanham e analisam as
tendências, conseguimos anteci-

par o futuro de modo concreto e
sólido. As linhas que ditam a nossa estratégia e posicionamento
têm duas vertentes. Por um lado,
a visão de alto nível dos objetivos
macro goza de uma perenidade
que nos permitiu crescer durante mais de 40 anos e ser uma das
empresas mais sólidas e de confiança nas consultoras de TI. Essa
visão resulta num rumo estável,
onde ambicionamos a excelência e a melhor qualidade no que
entregamos. Por outro lado, pautamos a nossa atuação por uma
adaptação célere e pela aposta em
novas formas de acrescentar mais
valor aos clientes.

3 Há universidades e politécniÉ um tema

de preocupação.

cos já com cursos adaptados e de
muita qualidade, mas o número
de recursos que sai anualmente
e que fica a trabalhar no país não
é suficiente para as necessidades,
sobretudo num contexto de intensificação do ritmo da transformação digital. Na CGI, a questão
tem sido contornada com formação interna a novos talentos, que
têm o perfil e o drive necessários,
para os preparar para assumirem
o papel de consultores capacitados e serem uma mais-valia para
a empresa e os nossos clientes.
Na Unidade de Negócio da ECS,
temos a nossa própria Academia
CGI, cujo objetivo é o reskilling e
upskilling, permitindo a especialização ao nível do conhecimento
do negócio, tecnologia e processos.

Sofia Tenreiro, diretora-geral, Cisco
Portugal

1

exponencial de
dados e de dispositivos ligados
está a desafiar a capacidade dos
departamentos de TI. É necessário redefinir a rede, aproveitando
AI, conhecimento dos aparelhos
(machine learning) e capacidade
analítica avançada. A Cisco apresenta a rede do futuro, intuitiva,
capaz de aprender, de se adaptar
e de evoluir. Informada pelo contexto e estimulada pela intenção/
necessidade de negócio, quanto
mais se utiliza, mais intuitiva se
torna. Assim, transformamos a
rede, ao redesenharmos o nosso
hardware desde o princípio, integrando-o com o software mais
avançado.
O crescimento

2

que o grupo ajuda
empresas e administrações
públicas a construírem redes inteligentes e a integrarem soluções
de TI, para aproveitar as oportunidades digitais do futuro e melhorar a qualidade de vida das
pessoas. Contribuiu para a definição das principais transições
tecnológicas, como VoIP, vídeo,
computação unificada, cloud,
Internet of Everything ou a rede intuitiva, a nova geração de redes
auto adaptáveis às necessidades.
Tudo graças aos 21 mil engenheiros e nove centros de inovação
que desenham novas soluções.
Há 30 anos

Destinamos mais de seis mil milhões de dólares por ano à I&D
–13% dos rendimentos globais –
e temos uma oferta de produtos
e serviços organizada em quatro
arquiteturas tecnológicas – Colaboração, Data Center/Cloud, Segurança e Enterprise Networking – que
constituem a base para facilitar a
transformação digital.

3 promisso

mantém o seu comcom a formação
em novas tecnologias, através
da Networking Academy (NetAcad). É uma iniciativa de responsabilidade social, sem fins
lucrativos, para formar jovens,
desempregados ou pessoas que
queiram desenvolver capacidades digitais. Desde a sua fundação, o projeto contribuiu com
mais de 350 milhões de euros na
formação de professores, elaboração de currículos específicos e
contribuição de infraestruturas
na UE. As NetAcads contribuem
para a inserção de novos trabalhadores no mercado de trabalho,
ou reinserção de desempregados:
53% dos alunos conseguiram um
novo trabalho depois de obterem
o diploma. Em finais de junho,
foram anunciados novos programas de formação e desenvolvimento, para acelerar a adoção
de redes auto adaptáveis perante
os 28 mil profissionais de rede
que participaram no Cisco Live. O
grupo estará sempre muito comprometido em ajudar os países a
acelerarem a sua transformação
digital, sendo a formação um dos
pilares que permitem a digitização mais rápida.
A Cisco

António Lagartixo, Deloitte partner

1ter na evolução tecnológica é
A única certeza

que podemos

que continuará a superar as melhores estimativas. Foi assim no
passado e continuará a ser no futuro. Mas existem áreas em que a
certeza de mudança é hoje muito
alta. Podemos apostar que a utilização massiva das capacidades
ligadas à AI/machine learning e as
potencialidades baseadas em connected devices (ou IoT), será um
pilar para as transformações de
curto prazo mais impactantes.
Implicam grandes evoluções tecnológicas em aspetos mais core,
mas essenciais, como o aumento exponencial da capacidade de
computação e de armazenamento de dados ou a capacidade e
velocidade das redes de comunicação. Há ainda um conjunto de
riscos adicionais que devem ser
bem ponderados. Quando praticamente toda a vida em sociedade está dependente e assente
em recursos tecnológicos, temas
como cibersegurança, segurança
física de recursos e proteção de
dados, são cada vez mais críticos.

2nológicas obrigam a ajustar a
As enormes evoluções

tec-

forma como planeamos o negócio no futuro. Temos como pilar
central da estratégia continuar a
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ser uma empresa de serviços profissionais multidisciplinar, promovendo uma elevada integração
de competências, com uma forte
orientação para a inovação aplicada aos serviços. Temos vindo a
canalizar importantes recursos
humanos e financeiros para temas relacionados com o desenvolvimento e integração de novas
tecnologias nos nossos serviços,
seja os que se relacionam com a
implementação tecnológica de
soluções nos clientes, seja em
serviços aparentemente menos
tecnológicos. Com base nesta
estratégia, lançámos a nível global a Deloitte Digital, que agrega
as competências para conceber
novas soluções para clientes, em
que a inovação e o digital são
peças centrais. Novas formas de
trabalho, de fornecimentos de
serviços e até de relacionamento
com os clientes são áreas em que
o digital e as novas tecnologias
são cada vez mais determinantes.
Em Portugal, contamos com dois
Deloitte Digital Studios, certificados pela rede mundial, o que
prova a elevada capacidade dos
recursos humanos e a forte orientação para os aspetos de inovação
e de tecnologia que a Deloitte
Portugal tem.

3

é e será no futuro
um forte condicionante do
desenvolvimento tecnológico,
sobretudo olhando para a criação de centros internacionais
de serviços tecnológicos. Temos
vindo a adotar um conjunto de



Este tema

estratégias para minimizar estas
limitações. Avançámos há algum
tempo para conceitos organizacionais que assentam não só em
fortes equipas locais, mas também em centros de excelência, de
innovation centers e de delivery centers regionais, que permitem ter
acesso a um conjunto de recursos
a nível global. Pela capacidade
reconhecida aos nossos profissionais, conseguimos que alguns deles se localizassem em Portugal.

Manuel Maria Correia, diretor-geral,
DXC Technology

1

precisamente,
como consequência da enorme transformação de mercado a
que assistimos. A tecnologia é o
principal catalizador desta transformação, possibilitando o aparecimento de novos modelos de
negócio e novos players. A única
forma das tecnológicas poderem
ajudar as organizações e empresas neste processo é elas próprias
passarem por um processo de
transformação e ajustarem-se à
A DXC nasce,

nova realidade. Antecipar o futuro é a razão do nascimento da
DXC (Digital Transformation
Company), que se assume como
o primeiro grande integrador de
serviços de IT a nível global a nascer no mundo digital, com uma
experiência de mais de 60 anos
no mundo do IT, que agora colocamos ao serviço dos clientes. A
transformação da nossa oferta,
da organização e recursos é enorme e está alinhada com as novas
megatendências. Disponibilizamos ainda programas de research,
como o Leading Edge Forum, que
ajudam os clientes a antecipar e
pensar como devem lidar com os
desafios e tendências que as suas
organizações terão que enfrentar
neste séc. XXI.

2 lado da oferta, com os novos
Sim.

Já o estamos a fazer. Pelo

modelos de Agile, DevOps, na
área de anaylitcs, ou transformando os modelos de cloud e segurança. Depois, desenvolvendo competências em novas áreas, como
automação (RPA), IoT e machine
learning. Mas a maior transformação está na abordagem que
fazemos aos clientes nos seus
problemas de negócio. Estamos a
construir know-how específico por
setor, pois cada cliente tem uma
problemática distinta que tem
de ser endereçada e até partilhada por outros clientes do mesmo
setor. É esse conhecimento de
outras experiências que é importante partilhar, para que as organizações possam evoluir mais
rápido e de forma mais eficiente.

3 cursos humanos são transverOs desafios

em termos de re-

sais à indústria de IT na Europa.
Há menos recursos qualificados
nas novas tecnologias do que a

procura atual e dos próximos
anos. Em Portugal, temos o problema exacerbado pelo tema da
massa crítica (poucos recursos
existentes) e pelo sucesso recente da estratégia de crescimento
e atratividade. Há muitas empresas a deslocar serviços para
aqui, colocando muita pressão
nos recursos disponíveis. O que
estamos a fazer não é diferente
de muitas empresas de IT: transformação da força de trabalho e
programas de atracão de jovens
talentos, para os formar e fazer
evoluir no nosso ecossistema.
Apesar das dificuldades e de ser
um tema fulcral na estratégia,
não antevejo que seja um inibidor. Temos várias soluções para
ter os recursos de que necessitamos.

Pedro Queirós, presidente executivo,
Ericsson Portugal

1do 5G e da IoT, uma megatenAlém das óbvias

tecnologias

dência incontornável é o ‘dataísmo’. Pessoas, dispositivos e redes
estão constantemente a gerar
dados. As atividades dos utilizadores geram dados sobre as suas
necessidades e preferências, bem
como a sua qualidade de experiência. No passado, os prestadores de serviços de comunicações
viam-se impedidos de beneficiar
do valor do big data pela sua grandiosidade. O volume, a velocida-

de e a variedade - os três Vs – do
big data eram impossíveis de processar. Atualmente, o foco está a
mudar cada vez mais para insights
adequados, precisos e acionáveis.
Que permitirão que os prestadores de serviços de comunicações
possam tirar proveito desses dados para gerar uma ampla gama
de decisões e atividades importantes, que visam melhorar a
experiência do utilizador, o aumento da satisfação do cliente e
ter redes mais inteligentes para
facilitar o progresso na Sociedade
em Rede.

2

há
mais de 140 anos, que a Ericsson tem antecipado tendências
de mercado e inovado continuamente. Muitas das tendências
que antevimos tornaram-se realidade, algumas delas mais recentemente, como é o caso da emergente Inteligência Artificial. Por
meio das nossas interações diárias com os clientes e das pesquisas da Ericsson ConsumerLab,
adquirimos uma compreensão
completa de como interligar os
pontos de vista do consumidor
ao mercado das TIC, a modelos de
tecnologia e negócios e à gestão
de produtos, marketing e estratégia. Isso permite-nos ter uma estratégia permanentemente adaptada à realidade do mercado.

como tal, não antecipamos que
seja um entrave futuro.

Carlos Barros, diretor-geral, Fujitsu
Services

Desde a nossa fundação,

3 que dispomos dos recursos neÉ nossa prioridade

garantir

cessários, com as competências
certas, para que a Ericsson continue a ser um líder nas Tecnologias
de Informação e Comunicação.
Desde sempre temos procurado
investir na gestão de talento e,

1cias tecnológicas que estão a
Existem algumas

megatendên-

criar valor significativo para os
negócios e para a sociedade. Entre elas, destacamos quatro: o
crescimento de uma inovação
centrada no ser humano, que é
um dos segredos para impulsionar a transformação digital (uma
nova força de trabalho apoiada
em AI e robôs, que combina tecnologias digitais com a criatividade humana); a co-criação de um
negócio digital (onde a inovação
e a transformação do negócio são
co-criadas pelos fornecedores de
serviços e produtos, os seus parceiros de ecossistema e os próprios utilizadores); o crescimento de uma sociedade digital (para
concretizar um mundo sustentável, mais seguro e mais próspero,
é essencial que os objetivos de
negócio estejam alinhados com
os objetivos partilhados da sociedade - uma Sociedade Inteligente
Centrada no Ser Humano); e os
serviços conectados (recolhendo
dados e trabalhando essa infor
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inserimos (Iberia e Améria Latina) pode duplicar a sua faturação
em três anos. Para isso, temos de
continuar o caminho que vimos
fazendo, de afirmação de ofertas
de mais valor, para o que é fundamental o trabalho de ajustamento enunciado antes.

3enfrentamos

que
com entusiasmo. Começamos a ter um problema de demografia, a que temos
de responder com criatividade,
ousadia e determinação, contratando novos públicos, em novas
geografias, com planos de desenvolvimento de competências diferentes. É isso que já estamos a
fazer.
É um desafio importante,

mação para permitir que as pessoas tomem melhores decisões e
atinjam resultados).

2

de crescimento
da Fujitsu assenta na sua Visão de Tecnologia e Serviço, para
a qual contribuiu uma sondagem
global relacionada com tecnologias digitais, onde foram inquiridos 1614 executivos e decisores
de um conjunto alargado de empresas. Esta sondagem, solicitada
pela Fujitsu, permitiu tirar várias
conclusões relacionadas com o
progresso da transformação digital. Aproveitando as conclusões, a estratégia passa por uma
abordagem única à co-criação,
utilizando tecnologias digitais
(Co-Criação Digital), que a Fujitsu acredita se irão tornar a norma
empresarial numa sociedade digital emergente.
A estratégia

3 a Fujitsu aposta seriamente
É ultrapassável,

uma vez que

na formação contínua dos seus
colaboradores e na capacidade
de retenção dos seus talentos,
por forma a garantir equipas altamente motivadas e com potencial de crescimento dentro da
nossa organização.



Nuno Santos, diretor-geral, GFI
Portugal

1mentos na organização, a níPreparámos

alguns

ajusta-

vel internacional e local, para
responder melhor a estes “novos
tempos”. Incorporámos melhor
uma perspetiva de setores e indústrias na nossa atividade e robustecemos a nossa capacidade
de explicar as ofertas que achamos serem uma boa resposta da
Gfi aos desafios atuais que esses
setores e indústrias enfrentam.
Trabalhámos também alguns
ajustamentos no recrutamento
de talento e no desenvolvimento
de competências, para que estas
novas dimensões se articulem
melhor.

2

com a
transformação do seu corpo
acionista, há uma energia forte
e determinada em fazer a empresa crescer a nível internacional e
Portugal é um país com um papel importante nessa estratégia.
Através da combinação de um
plano de aquisições e crescimento orgânico, a região em que nos
Ao nível do grupo Gfi,

Carlos Leite, managing director,
Hewlett Packard Enterprise Portugal

1 das TI será híbrido, do centro
Acreditamos

que o mundo

de dados à cloud, e na HPE propomo--nos tornar esse mundo
híbrido mais simples. Por outro
lado, com o disparar do número
de dispositivos móveis e sensores, antevemos que o “extremo
inteligente” irá desencadear uma
revolução industrial, com base na
Internet das Coisas. Estamos, por
isso, já a propor soluções e desenhos aos nossos clientes empresariais para capacitar esse “intelligent edge”. Toda esta diversidade
trará uma complexidade acresci-

da para empresas e organismos
públicos, pelo que os serviços de
suporte e consultoria de TI serão
ainda mais críticos. Na HPE, estamos a apostar fortemente na
manutenção e desenvolvimento
de conhecimento e capacidades
para os entregar.

2nologia têm evoluído a uma
De facto,

os negócios e a tec-

velocidade sem precedentes.
Com o conhecimento que temos
do mercado empresarial e estando atentos ao que os clientes e
parceiros partilham connosco,
temos, nos últimos anos, vindo
a preparar-nos para essas mudanças. As ações que temos vindo a tomar têm-se relevado as
necessárias e a estratégia a mais
adequada: foco no cliente, aposta nos parceiros e continuado
investimento em inovação, quer
por via de I&D interno, quer por
aquisições. Somos hoje uma empresa muito mais focada e com
a capacidade certa para ajudar
os clientes a endereçar as megatendências tecnológicas com sucesso. O nosso posicionamento
é claro: queremos ser o parceiro
de transformação digital preferencial dos clientes empresariais,
desde o centro de dados ao extremo inteligente, com a equipa de
especialistas mais competente
do mercado.

3 formação adequada no sítio
Ter as pessoas certas,

com a

certo é, com certeza, chave para o
sucesso de qualquer organização.
Não temos tido grandes desafios
no domínio das qualificações dos
colaboradores. Por exemplo, relativamente às qualificações na
área digital, o facto de sermos
uma empresa tecnológica coloca-nos numa posição relativamente

mais confortável, já que os novos
candidatos se revêm na cultura
e dinâmica da HPE. Todos os colaboradores utilizam desde o seu
primeiro dia de trabalho uma
multiplicidade de ferramentas
informáticas, minimizando algumas potenciais lacunas iniciais.

José Correia, managing director, HP
Portugal

1 que influenciam o nosso merDas

várias

megatendências

cado, as mais importantes do
ponto de vista de inovação na
HP são a ultra Mobilidade e Segurança e a Blended Reality, onde
o mundo virtual se mistura com
a vida real das pessoas. Os novos
consumidores querem estar ligados à informação 24h por dia
e em todos os dispositivos com
que interagem, dos mais simples,
aos mais complicados. A HP,
através dos HP Labs, tem vindo
a desenvolver novos produtos
que potenciam essa mobilidade
da forma mais segura possível,
pois também este novo ambiente
coloca novos desafios do ponto
de vista de segurança e de privacidade. E porque as pessoas cada
vez mais estão ligadas ao digital e
vivem nesses dois mundos, a HP,
através dos seus sistemas de computação imersiva e impressão 3D,

diminui essa barreira e potencia
toda uma nova realidade e vivência. Através da criação de duas
unidades de negócio mundiais,
que irão liderar a inovação nestas
áreas, continuaremos a apostar
em áreas inovadoras e disruptivas, importantes para o dia-a-dia
das pessoas.

2

Vamos

3

Não tendo

a desenvolver a nossa estratégia de
inovação e liderança de mercado,
alicerçada em tecnologia que proporcione experiências capazes de
surpreender e que melhoram a
vida de todos, em todos os sítios.
Sendo a HP uma nova empresa, que nasceu em 2015 fruto da
separação da Hewlett Packard,
continuamos a beneficiar de um
legado inovador, com mais de
75 anos no mercado. A HP quer
continuar a liderar o mercado
em impressão e computação pessoal, com uma estratégia global
de produtos e adequação local de
negócio. Por exemplo, em Portugal vendemos os nossos produtos
através de mais de 3 mil revendedores e somos fornecedores
de soluções tecnológicas em todas as empresas do PSI20, assim
como de todos os setores da AP e
consumidores.
continuar

a HP necessidade de novas contratações em
grande escala, não sentimos, por
esse motivo, dificuldades. No entanto, esse é um problema reconhecido e sentido por muitos dos
nossos parceiros de negócio.
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Luís Paulo Salvado, presidente,
Novabase

António Raposo de Lima, presidente,
IBM Portugal

1

a que chamamos o
novo recurso natural, estão
a transformar indústrias e profissões. Na realidade, a analítica, cloud computing, mobility e IoT
têm vindo a criar uma enorme
disrupção digital em todos os
setores. Mas a verdadeira revolução está na computação cognitiva, que tem como objetivo
ajudar na tomada de decisão.
Com efeito, através de sistemas
que compreendem, raciocinam
e aprendem - sendo o IBM Watson a plataforma empresarial de
eleição - será possível responder
ao grande desafio de extrair conhecimento de uma amálgama
de dados, para uma tomada de
decisão mais inteligente e eficaz.
As empresas que não levarem a
cabo essa transformação ficarão
para trás. Antecipando o futuro,
o último estudo da IBM, “5 in
5”, indica que as cinco inovações
que irão mudar as nossas vidas
nos próximos cinco anos são a AI



aplicada à saúde; tecnologias de
hyperimaging; macroscópios que
ajudarão a entender a complexidade da Terra com infinito detalhe; tecnologia de “lab-on-a-chip”;
e sensores inteligentes que irão
detetar poluição ambiental à velocidade da luz.

Os dados,

2 IBM tem sabido reinventar-se

Ao longo dos seus 106 anos, a

e transformar-se para continuar a
ser essencial para os nossos clientes. E, estamos a fazê-lo uma vez
mais. A IBM antecipou-se, transformou-se e está preparada para
responder aos novos desafios e
oportunidades. Hoje, somos uma
empresa de soluções cognitivas
em plataforma cloud, com o objetivo de ajudar a transformar os
vários setores de atividade.

3 acelerada de modelos de neA

inevitável

transformação

gócio e dos setores, a criação de
novas profissões e o investimento cada vez maior por parte das
empresas nas novas tecnologias
criam um gap de skills. A IBM tem
conseguido ultrapassar este gap
de talentos e de competências,
investindo fortemente em formação e desenvolvendo parcerias
com o mundo académico.

1 to profícuo na criação de noO setor das TI

sempre foi mui-

vas tecnologias. Mas não é fácil
perceber aquelas que vieram para
ficar e que irão ter um impacto profundo nas nossas vidas e
sociedades. Na Novabase, acreditamos que o sucesso não passará apenas pelo domínio destas
tecnologias, mas sobretudo pelo
nível de envolvimento que as novas soluções criem junto dos utilizadores. O que terá maior valor
no futuro não será a componente
digital, mas a capacidade dessas
soluções impactarem as vidas
das pessoas, o modo como trabalham, comunicam e se divertem,
permitindo-lhes experiências positivas, outrora inacessíveis ou
impensáveis. Para que tal aconteça, a inovação tem que estar centrada nas pessoas e não (apenas)
na tecnologia.

2 alguns anos, com a nossa nova
Já iniciámos

esta evolução há

visão, e temos investido bastante em abordagens como o design
thinking e a gamificação, para colocarmos as pessoas no centro da
inovação que fazemos. Queremos
ser a tecnológica centrada nas
pessoas. A nossa visão é tornar-

mos a vida das pessoas e das empresas mais simples e mais feliz
e, por isso, dizemos que “mais do
que sistemas, desenhamos felicidade”.

3talento de que precisamos Temos

conseguido

atrair o

atualmente temos mais de dois
mil colaboradores - talvez por,
como gostamos de dizer, sermos
a maior tecnológica do mundo
com sede em Lisboa. Para isso,
temos investido na criação de
uma cultura que aumente a responsabilidade e a consciência de
todos para a necessidade de cada
um concretizar o seu potencial. E
não estamos só a falar do plano
profissional. Só com colaboradores felizes, com pessoas inteiras,
com uma cultura de colaboração,
de autorrealização e de entusiasmo podemos criar experiências
felizes junto dos clientes.

Paula Panarra, diretora-geral,
Microsoft

1precedentes por estarmos inTemos uma oportunidade

sem

seridos numa sociedade e economia que convivem diariamente
com a tecnologia digital. Mas não
celebramos a tecnologia pela tecnologia, se não servir um propósito maior que nos eleve a todos.
A missão da Microsoft mantém-se: capacitar todas as pessoas e
organizações para atingir mais e,

mais do que disponibilizar o que
querem, garantimos que estamos
a desenvolver o que necessitam.
É fulcral aumentar o potencial
das ferramentas que já temos ao
nosso dispor. A “Nuvem Inteligente” permite construir AI em
todos os serviços e aplicativos. O
objetivo é garantir que, seja qual
for a utilização que se faça da tecnologia – PC, app no telemóvel ou
assistente virtual, os dados estão acessíveis. Antecipamos que
se caminhe cada vez mais para a
máxima “uma nuvem inteligente, uma vantagem inteligente”.

2

com clientes
e parceiros está inscrito no
nosso ADN, mas sabemos que a
tecnologia e os paradigmas tecnológicos evoluem. A nossa experiência digital abrange vários
dispositivos e a experiência do
utilizador já não está vinculada a
apenas um. Por isso, a preocupação da Microsoft é criar cenários
em que a experiência fique cada
vez mais rica. E isso é possível
com a democratização da AI, seja
por via de um carro autónomo,
seja numa sala de espera num
hospital, ou na linguagem natural. É nossa intenção liderar a
construção da plataforma sobre a
qual poderão trabalhar todas estas aplicações.
O compromisso

3 lução 4.0 impuseram-se de
O mundo digital

e esta revo-

uma forma transversal na nossa
vida, logo as competências têm
de se adaptar a esta realidade. Em
2020, mais de um terço das competências-chave na maioria das
funções ainda não são consideradas críticas hoje. Por outro lado,

tudo o que são ferramentas de
analítica tornaram a leitura de informação mais rápida que nunca
e isso promoveu uma democratização no acesso aos dados e num
consumo de informação a uma
velocidade exponencial. Claro
que é necessário know-how profundo e especializado. Por isso, é
preciso que se criem organizações
mais móveis e que a tomada de
decisão seja mais ágil, senão será
muito difícil reter talento. É imperativo transferir conhecimento
entre gerações mais antigas, e por
isso menos digitais. É, também
aqui, na junção e na osmose de
conhecimento que nasce a melhor utilização de uns e outros e
se aumenta o potencial.

António Pereira de Oliveira, country
senior officer, Nokia Portugal

1e2

tecnológicas estão a mudar o mundo. A Nokia não só está
no centro desta disrupção tecnológica massiva, como a orienta e
molda. Identificámos seis megatendências globais que estão a
gerar inovação extrema na forma
como as redes são projetadas, implantadas, geridas e utilizadas:
As megatendências



estado da nação 2017
ti – protagonistas

1 Perante a lista de megatendências tecnológicas, que não para de crescer,
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- Redes, computação e armazenamento: banda larga em qualquer
lado, com nuvem distribuída,
armazenamento quase infinito
e um supercomputador no bolso
de cada utilizador é cada vez mais
uma realidade;
- Internet das Coisas: mais de
um bilião de sensores conectados
gerarão enormes benefícios para
pessoas e empresas;
- InteligênciaAumentada: novas
ferramentas ajudarão no processo de tomada de decisão e a
automação de tarefas permitirá
melhores resultados:
- Interação Homem-Máquina:
realidade aumentada e virtual,
novos interfaces baseadas na voz
e gestos, chips implantáveis e objetos inteligentes, reformulação
na forma como interagimos com
as máquinas.
- Economia social e de confiança:
a economia partilhada vai expandir-se e a natureza do dinheiro
será alterada pelas moedas digitais, tornando a confiança e a segurança essenciais;
- Digitalização e ecossistemas:
as empresas continuarão a digitalizar operações, a realidade irá
estender-se ao universo dos consumidores e da biologia, com novas tecnologias radicais, como a
impressão em 3D de órgãos para
transplante.
As redes de hoje não conseguem
satisfazer os níveis de desempe

nho do futuro. É necessária uma
enorme transformação em escala
e modelo, para um novo sistema mais eficiente, ágil e seguro.
Com novos requisitos tecnológicos - inteligentes, adaptados
e com segurança incorporada.
O acesso será em grande escala:
ultra-local, convergente e com
uma latência impercetível. Esta
nova realidade exigirá inúmeros
avanços tecnológicos e de arquitetura de rede. Criar a tecnologia
para conectar o mundo é uma
função para a qual a Nokia está
muito bem capacitada. O nosso
negócio vai além das necessidades das redes de alta performance.
Estamos focados na forma como
a tecnologia é implantada e utilizada, porque quando falamos de
inteligência aumentada, economia social e de confiança ou da
interação homem-máquina, falamos sobre tendências que trazem enormes implicações. Criar
a tecnologia para criar o mundo
traz uma grande oportunidade
e responsabilidade, que a Nokia
está empenhada em alcançar.

3as qualificações certas. PorNão há falta

de recursos com

tugal registou esforços notáveis
para melhorar as capacidades de
recursos humanos na área STEM

(Science, Technology, Engineering
and Mathematics), produzindo
mais graduados e mais investigadores que a média da UE (Eurostat). As universidades portuguesas estão no topo de rankings
internacionais e as principais escolas de engenharia têm programas para capacitar engenheiros
para áreas STEM. O desafio é a
elevada procura de perfis tecnológicos.

Frederico Paiva, country business
director, Samsung Electronics

1 cinco anos vão definir os próAcreditamos

que os próximos

ximos 50. Há um conjunto de
megatendências que estão a criar
o que designamos por “4ª Revolução Industrial”. AI, IoT, realidade virtual e gestão do big data
são paradigmas de um movimento onde o grupo está na vanguarda. Somos pioneiros na realidade
virtual, que continuamos a desenvolver, através de conteúdos
e parcerias inovadoras. Temos a
ambição de democratizar o conceito de casa inteligente e até
2020 teremos concluída a ligação
de cada novo dispositivo à IoT.
A plataforma Samsung Connect

permitirá que todos os equipamentos IoT estejam conectados,
independentemente do seu sistema operativo. Os esforços continuarão a estar focados na expansão das vendas dos produtos
emblemáticos, desenvolvimento
de software (como o KNOX, software de segurança empresarial) e
serviços relacionados com cloud e
AI.

2 te da inovação e queremos
Estamos na linha

da fren-

continuar a fazer produtos que
permitam às pessoas fazer o que
antes não lhes era possível. O
objetivo é desafiar barreiras e
contribuir para o progresso tecnológico, como fizemos no passado. Os nossos laboratórios de
R&D, centros de design, instalações industriais e de fabrico e o
centro de desenvolvimento na
Europa (Samsung Next) são a
prova de uma forma de estar no
mercado, que aposta na qualidade do produto e pioneirismo.
Continuaremos a apostar numa
estratégia sustentada no ecossistema Samsung, que permita uma
conectividade inteligente. Quer
se trate de dispositivos, serviços
ou software, a nossa tecnologia
foi projetada para se adequar às
necessidades dos utilizadores.
Mas a conectividade inteligente
acarreta responsabilidades, pelo
que assumimos o compromisso
de garantir a segurança de dados
e conteúdos, questão transversal
a todo o negócio.

3 não é suficiente ter só conheEstamos numa era

em que já

cimento técnico. Acredito muito
no nível de motivação, comuni-

cação, trabalho de equipa, capacidade de acrescentar valor e
vontade de aprender. No grupo,
as pessoas passam de umas áreas
para outras, numa rotação que
traz valor. Temos a cultura que a
maioria das pessoas procura no
local de trabalho. Em Portugal,
temos um programa de talentos
transversal, onde são selecionadas três pessoas por ano para um
programa de desenvolvimento,
um programa de estágios forte
e muitas ferramentas de formação. Acima de tudo, há orgulho
no que fazemos. As 17 subsidiárias na Europa são submetidas a
avaliação e, nos últimos anos, os
recursos portugueses têm estado
nos primeiros lugares.

Luís Urmal Carrasqueira, diretor-geral, SAP Portugal

1 forte investimento em I&D, a

Como sempre o temos feito: um

aquisição de empresas estratégicas em termos de oferta e maior
proximidade ao mundo da inovação e das startups tecnológicas.
Atenta às tecnologias que estão
hoje disponíveis, a SAP tem vindo a incluir nas suas soluções de
gestão empresarial funcionalidades de IoT, machine learning, reali-

dade aumentada e AI, visando a
transformação digital dos nossos
clientes e o ganho de novas vantagens competitivas. Para o comprovar, saliento o investimento
da SAP, de dois mil milhões de
euros, no lançamento da plataforma SAP Leonardo, para ajudar
as organizações a beneficiarem da
proliferação de sensores, dispositivos inteligentes e big data.

2

Grande parte

3

Até ao momento

do sucesso que
temos hoje já foi antecipado há cerca de seis anos, com o
lançamento de uma plataforma
tecnológica de nova geração, na
altura completamente disruptiva
face ao que existia no mercado.
Veio permitir um desempenho
bastante elevado e uma aceleração no tratamento e processamento de volumes massivos de
dados, tanto em modelo de instalação nos próprios servidores dos
clientes, como em modelo cloud.
É esta plataforma que nos permite hoje disponibilizar diferentes
opções de inovação e a transformação dos modelos e processos
de negócios.
não foi um
grande entrave. No entanto,
reconhecemos que é preciso fazer
algo para que a situação não constitua um verdadeiro obstáculo. O
crescimento do número de centros de serviços remotos instala
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dos em Portugal, vários na área de
SAP, associados a megaprojetos
internacionais, estão a consumir uma boa parte dos recursos
qualificados disponíveis no mercado. Neste contexto, estamos a
trabalhar com universidades portuguesas no desenvolvimento de
programas de formação e reconversão de recursos. Um exemplo
é o protocolo com a NOVA IMS,
que em dois anos já resultou na
formação de várias centenas de
recursos em competências digitais.

Fernando Braz, diretor-geral, SAS
Portugal

Hoje, continuamos na mesma
linha: a acreditar que a analítica
faz e fará a diferença na forma
como entendemos o mundo e as
pessoas. Hoje, apenas os detalhes são diferentes. Temos maior
capacidade de armazenamento,
velocidade de cálculo incomparável com a de há 41 anos, volume
e variedade de diferentes formatos e tipos de dados, para além de
novas formas de comunicarmos
entre nós e com as máquinas.
Temos sistemas analíticos para
sistemas homem-máquina e máquina-máquina. Lidamos com
a ubiquidade, a fragmentação, a
heterogeneidade e a complexidade crescente e a nossa resposta
basilar é a mesma: Analytics. A essência continua: dar a capacidade do conhecimento às pessoas e
às organizações. Só que o fazemos
de forma diferente. Aumentámos
a eficácia e eficiência dos nossos
algoritmos. Dos modelos de previsão. Dos sistemas de decisão
em tempo real baseados em machine learning e Inteligência Artificial.

2 nua válida, não há grandes vaNão.

1

o futuro como
o fizemos há 41 anos na fundação do SAS, com a visão que
a análise de dados desempenharia um papel fundamental.
Construímos, investigámos e
desenvolvemos sempre com o
propósito de aumentar a capacidade analítica e superar a complexidade. Não nos enganámos.



Antecipamos

Se a nossa aposta conti-

riações. Haverá apenas na forma
de fazê-lo. Desenvolvemos uma
rede de parceiros com múltiplas
competências que complementam e acrescentam valor à nossa
oferta analítica e das soluções
verticais, como as de marketing,
gestão de risco, fraude, gestão
de dados. Agilizámos processos.

Cremos, desde a nossa fundação,
que as pessoas são o bem mais
valioso. Por isso continuamos a
ser uma “Best Place to Work” em
Portugal (número 1 este ano) e
noutros países. Continuamos a
investir em I&D (o maior rácio
do setor). Possuímos uma liderança sólida, serena e contínua.
Respondemos de forma ágil a requisitos do mercado e dos reguladores, como foi no caso do risco,
da fraude e agora da nova lei de
privacidade. O nosso DNA é o
mesmo do que há 41 anos. Apenas nos adaptámos.

3 a ultrapassar. A falta de cultuÉ um entrave

que temos vindo

ra e formação analítica tem causado problemas a nós, aos nossos
clientes e aos parceiros. Há um deficit de data scientists ou de jovens
recém-licenciados com formação
qualificada na área analítica. Temos vindo a adotar nos últimos
anos programas especiais para
colmatar estas falhas, quer com
ações concretas na nossa área de
formação base e avançada, quer
através dos nossos parceiros académicos, para formação atual e
futura de data scientists.•

© 2011 ManpowerGroup. All rights reserved.

FINDING THE
NEXT ROCKSTAR IS
*
HUMANLY POSSIBLE
Na Experis, conhecemos a sua empresa. Sabemos o que motiva
o talento. Aliamos a nossa gama de soluções a metodologias de
atração, avaliação e integração de talentos para garantir
os resultados e o crescimento acelerado que o seu negócio
necessita. Saiba mais em experis.pt
*Encontrar a próxima estrela de rock é humanamente possível
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Setor
em profunda
mudança
As mudanças no xadrez dos media
prometem uma revolução no setor e
impactos difíceis de prever. A compra da
Media Capital pela Altice pode redesenhar
o mercado, seja por novas consolidações
ou por mais parcerias. A complexa situação
nos negócios tradicionais, que tem levado a
reestruturações e desinvestimentos – Cofina
e Impresa são os casos mais recentes poderá ser um fator decisivo.
Texto de Isabel Travessa Fotos iStock
Já há muito que se falava deste po-

tencial negócio, que acabou por
ser anunciado em meados de julho, concretizando o objetivo da
Altice de entrar no negócio dos
conteúdos, à semelhança do que
está a fazer noutros mercados.
Concretizada através da subsidiária PT, a operação permitir-lhe-á
ganhar poder de intervenção nas
comunicações e nos conteúdos
nacionais. Vai dar 440 milhões
por um vasto conjunto de ativos
de televisão rádio, conteúdos e
mercado publicitário. Só o portal
IOL, a juntar ao Sapo, permitirá
uma quota de 48% do investi

mento publicitário no digital.
A dona da MEO tem garantido que os conteúdos são um ativo
estratégico para ganhar à concorrência, no âmbito da convergência das comunicações com os media. Através da Altice Studios, já
produz mesmo conteúdos, que
disponibiliza em exclusivo nas
suas plataformas, incluindo Portugal. No anúncio da compra, o
CEO da Altice garantia que a MC
enriquecerá a oferta da PT e que
não pretende restringir esta oferta aos concorrentes: “Tencionamos expor a MC ao maior número de pessoas possível”. Segundo

Grupos de Media

Principais Indicadores
		
2014
			

2015

2016

2017
(1º sem)

	Impresa
	Proveitos totais
	EBITDA	
	Resultados líquidos

237,8
31,9
11,0

230,9
22,5
4,0

205,9
15.5
2,7

99,1
6,1
6,1

	RTP
	Proveitos totais
C. Audiovisual
Receitas comerciais
	EBITDA	
	Resultados líquidos

213,5
164,9
48,6
10,5
38,2

211,5
168,3
43,2
12,8
4,0

221,7*
168,7
52,9
10,3
6,2

-

	Media Capital
	Proveitos totais
	EBITDA	
	Resultados líquidos

179,7
40,9
16,5

174,3
40,1
17,3

170,0
41,5
19,1

79,0
17,3
8,3

	Cofina
	Proveitos totais
	EBITDA	
	Resultados líquidos

106,1
16,2
6,2

100,6
15,0
5,1

99,9
13,5
4,3

43,9
5,6
0,7

Fonte: Relatórios e contas das empresas das empresas cotadas; contas RTP e Contrato Concessão; ERC
Em milhões de euros

Repartição do Investimento
Publicitário por Meio
		

2014

2015

2016

TV (sinal aberto/cabo)

293,3

282,0

286,5

Imprensa		

81,4

75,0

72,3

Rádio		

36,9

35,8

37,1

Outdoor		

57,4

57,0

59,4

1,4

1,8

2,1

50,3

62,8

77,4

509,7

519,1

541,8

Cinema		
Internet		
TOTAL		

Em milhões de euros Fonte: Anuário da Comunicação 2015-2016, OberCom

Imprensa Escrita

Quotas de Mercado
		

2014

2015

2016

10,3

JORNAIS DIÁRIOS
Público 		

10,3

10,6

Correio da Manhã		

52,8

54,6

55,0

Jornal de Notícias		

27,7

27,9

28,1

7,2

7,0

6,7

Diário de Notícias

JORNAIS DESPORTIVOS
Record		

69,4

70,2

69,2

O Jogo		

30,6

29,8

30,8

SEMANÁRIOS E NEWS MAGAZINES
Expresso 		

32,4

33,6

38,3

Sábado 		

22,1

20,9

21,2

Visão 		

32,0

30,0

30,1

Sol		

9,5

8,5

-

Courrier Internacional

6,1

6,8

7,6

Em % Fonte: Anuário da Comunicação 2015-2016, OberCom
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mercado televisivo

média anual do share global
18,7 %

36,1 %

12,6 %

45,2%

14,8 %

42,0 %

2%
2%

2%

19,7 %

18,7 %

23,5 %

17,6 %

22,5 %
21,5 %

2014
RTP 1

2015
RTP 2

SIC

2016
TVI

Cabo/Outros

Fonte: Anuário da Comunicação 2015-2016, OberCom

Michel Combes, a intenção é
manter no projeto Rosa Cullel,
atual CEO da MC, não se antecipando despedimentos na TVI,
uma vez que o objetivo é crescer.
À ESPERA DOS REGULADORES

O mercado espera agora pelas
movimentações dos restantes
players, falando-se mesmo sobre
uma eventual alteração de paradigma, não só através de novas
compras, como também de mais
parceiras. É que a NOS e a Vodafone poderão ser obrigadas a
responder à estratégia da concorrente, na hipótese desta tentar
fechar os conteúdos da MC. Do
lado dos media, grupos como a
Impresa poderão ter que se aproximar também dos operadores
para salvaguardarem os seus negócios.
Para já, aguarda-se pela decisão final dos reguladores. O dossier está nas mãos da Autoridade
da Concorrência (AdC), que terá
que ouvir a ERC, cujo parecer é
vinculativo, e a Anacom. Carlos
Magno, presidente da Entidade
Reguladora para a Comunicação
Social (ERC), acredita que esta
“alteração estrutural” não vai fi

car por aqui. “O movimento vai
continuar, com os motores de
busca e os agregadores globais
de conteúdos a confirmarem a
sua natureza instintiva, e predatória”, antecipa. Também Rosa
Cullel já admitiu publicamente a
possibilidade de mais consolidações, até porque essa é uma tendência europeia.
Nos operadores, tanto a Vodafone como a NOS dizem não
ter intenções de entrar nos conteúdos. Mas, para o CEO da NOS,
o negócio levanta “significativas
questões regulatórias que têm de
ser endereçadas”, sendo mesmo
único no contexto Europeu. Miguel Almeida admite, contudo,
avançar, se a isso for obrigado.
Em junho, num jantar debate
APDC, o gestor advertia: “Se alguém pensa que, a partir dos conteúdos, vai criar uma vantagem
competitiva sustentável e vai desequilibrar o mercado, criando a
bala de prata, desengane-se. Isso
não vai acontecer”.
Referindo-se
indiretamente à tentativa da PT controlar os
conteúdos desportivos e à forma
como o grupo que lidera reagiu,
levando a uma situação de partilha e à entrada de todos os operadores no capital da Sport TV,
Miguel Almeida deixou claro: “É

os grupos de
media nacionais
poderão ter de
se aproximar
dos operadores
de telecomunições para salvaguardarem os
seus negócios.
para já
aguarda-se a
decisão dos
reguladores

Imprensa Escrita

Quotas de Mercado
fev 2016

dez 2016

Grupo R/com

37,5

36,4

RFM

24,6

23,3

Renascença

8,2

7,9

Mega FM

1,9

3,8

Grupo Media Capital

33,4

33,4

Comercial

22,9

21,8

Cidade FM

3,0

2,7

M80

6,1

7,7

Smooth FM

1,0

0,8

Grupo RDP

9,4

9,0

Antena 1

6,7

6,1

Antena 2

-

-

Antena 3

-

-

Em % Fonte: Anuário da Comunicação 2015-2016, OberCom

possível criar uma oferta diferenciadora pela combinação de
conteúdos e serviços associados.
Mas criar uma diferenciação sustentada no tempo, não acredito”.
Também o CEO da Impresa,
Francisco Pedro Balsemão, reitera o que foi dito no comunicado
do grupo, lançado após o anúncio
do negócio: “Somos, e sempre fomos, a favor da concorrência leal
num mercado que funcione de
forma sã, bem como do pluralismo na comunicação social. Estamos confiantes de que os reguladores portugueses e europeus
terão estes dois princípios em
conta quando se pronunciarem
sobre a operação em causa”. Já
o presidente da RTP considera a
articulação entre media e telecom

“uma realidade incontornável”,
“algo que não surpreende quem
está nesta indústria. Gonçalo
Reis destaca, no entanto, que “o
fator-chave continua a ser a qualidade e riqueza dos conteúdos”.
REESTUTURAÇÕES E VENDAS

A Impresa é o mais recente grupo
de media a passar por mudanças
significativas. Depois de suspender uma emissão obrigacionista
de 35 milhões de euros para se
refinanciar, “atendendo às alterações recentes no setor dos media
e ao impacto daí resultante nos
investidores”, ou seja, o negócio
da Altice/MC, anunciou o desin-

vestimento no negócio das publicações. Dos 13 títulos que tem,
apenas pretende manter o semanário Expresso. As demais, como
a Visão, Exame, Ativa e Caras, serão vendidas até final do ano ou
encerradas.
A decisão surge no âmbito de
“um reposicionamento estratégico da sua atividade, que implicará uma redução da sua exposição ao setor das revistas e um
enfoque primordialmente nas
componentes do audiovisual e do
digital”, como refere em comunicado à CMVM. Onde se acrescenta que “a prioridade passa por
continuar a melhorar a situação
financeira do grupo, assegurando
a sua sustentabilidade económica, e logo a sua independência
editorial”.
Na Global Media, a entrada do
novo acionista KNJ Investment
Limited, que ficará com 30% do
capital e injetará 17,5 milhões de
euros no projeto, poderá trazer
mudanças a um projeto onde são
acionistas António Mosquito,
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as parcerias na
cadeia de valor
são cada vez
mais essenciais,
uma vez que
a economia
digital e as
alterações daí
decorrentes
vão continuar
a ter uma
influência
determinante
Joaquim Oliveira, Luís Montez,
BCP e Novo Banco. À partida,
não haverá reestruturações nem
cortes de postos de trabalho na
dona do DN, JN e TSF, mas o novo
investidor já advertiu que tudo
dependerá das necessidades do
negócio e dos planos futuros.
Para já, o CEO do projeto garante
que está em fase de consolidação
da sua sustentabilidade, depois
de ter completado com sucesso o
seu turnaround.
Os contínuos ajustamentos
de custos, com sucessivas reestruturações e cortes, são uma
realidade transversal aos media.
Mas não travam a desaceleração
dos negócios, como confirmam
as contas dos grupos cotados:
Impresa, MC e Cofina viram as


receitas caírem de novo no 1º semestre. Nos lucros, só a MC escapou à descida, graças à melhoria
da rendibilidade com a redução
de custos. Na concorrente Impresa, caíram 93%, penalizados pelos custos de reestruturação. Tal
como na Cofina, que viu os lucros
descerem quase 70%.
O grupo de Paulo Fernandes,
tendo em conta o contexto adverso, está desde março a implementar “um plano de reestruturação que visa preparar a empresa
para a realidade atual e futura,
garantindo a sua sustentação e
níveis de rentabilidade adequados”. A otimização da estrutura
e do portfólio de produtos já levou
ao fecho da Vogue nacional e da
Flash, que só existe em versão
digital, assim como à criação de
uma área de publishing, para potenciar sinergias entre ativos de
imprensa, plataformas digitais e
televisão.
A RTP “reencontrou-se na sua
missão” e “está mais forte, relevante e abrangente”, nas palavras
do seu presidente. Como grupo
de comunicação social público,
aposta em reforçar posição no

TELEVISÃO: PAY TV
SEMPRE A GANHAR
A televisão continua a ser o
canal de media dominante
no mercado nacional. No ano
passado, 84,1 % dos portugueses
usaram-na e o consumo diário
aumentou para uma média de
4,50 horas. Dividem-se entre
os canais também disponíveis
em sinal aberto, através da
plataforma de Televisão
Digital Terrestre (TDT), e as
plataformas pagas de tv. A
oferta da TDT foi, entretanto,
reforçada, juntando-se a 1 de
dezembro à RTP1, RTP2, SIC,
TVI e Canal Parlamento, a RTP3
e RTP Memória. A TVI é líder
de audiências há 133 meses
consecutivos - em agosto,
segundo dados da GfK, tinha um
share global de 18,9%, seguida
da SIC, com 16,5% e RTP1, com
11,7%. Em aberto continua o
lançamento pelo executivo do
concurso para a atribuição de
mais dois canais para a TDT,
a lançar este ano, e que corre
o risco de poder ter falta de

interessados, tendo em conta a
situação do mercado e o facto
de a pay tv continuar a ganhar
terreno aos canais de sinal
aberto, graças à adesão massiva
aos pacotes convergentes de
comunicações. No ano passado,
os canais pay tv tinham uma
audiência de quase 40%, bem
acima dos 34,9% de 2015 (dados
da Iniciative). A dispersão
das audiências no universo
dos canais pay tv é cada vez
maior, sendo que os canais de
informação se destacam no top
dos mais vistos. Logo a seguir ao
Hollywood, vêm a SIC Notícias,
CMTV e TVI24. O CMTV, o canal
da Cofina, passou num ano da
13ª posição para a 3ª.•

IMPRENSA:
negócio CADA
VEZ MAIS DIGITAL
Se a queda das vendas das
publicações em papel é
inexorável, a presença do digital
ainda está muito longe de gerar
receita para compensar as
perdas. Os dados do primeiro

semestre da APCT - Associação
Portuguesa para o controlo
de Tiragem e Circulação
comprovam-no. Só os quatro
diários nacionais – CM, DN,
JN e Público – venderam, em
média, menos 16 mil exemplares
por dia no 1º semestre, com
uma quebra de 9% face a 2016
(onde o recuo foi de 8,7%).
Nem o semanário Expresso e as
newsmagazines Sábado e Visão
escaparam ao recuo das vendas.
Só o líder de mercado Correio
da Manhã caiu mais de 10%, tal
como o Expresso. Mas a aposta
dos grupos de media na venda
de conteúdos digitais continua
muito aquém do desejável.
O Expresso, que é o líder
destacado no online, tem 23 mil
subscrições da sua oferta, com
um crescimento homólogo de
12%. A seguir, surge o Público,
com 13,5 mil subscritores (mais
12,3%). Já o JN, DN e CM têm
subscrições online muito mais
baixas – se 5,1 mil, 3,5 mil e mil
- sendo que o diário generalista
da Cofina apresenta mesmo uma
perda de mais de 12% na sua
oferta. Entre as newsmagazines,
a Visão tinha uma circulação
digital paga de 6,5 mil (+16,9%)
e a Sábado de 1,7 (+15,8%).
Dados de 2016 mostram que
59% dos portugueses leram
ou folhearam a última edição
de um título de imprensa. O
Bareme Imprensa Crossmedia,
da Marktest, mostra que cerca
de 1,7 milhões de portugueses
leram notícias através de apps,
em smartphones ou tablets. Os
sites foram o segundo canal
mais usado, mas há quem prefira
ler as newsletters recebidas por
email. Gratuitas.•

PUBLICIDADE:
CRESCIMENTO
MODERADO
Se a publicidade nos principais
grupos de media voltou a
recuar, sobretudo no segundo
trimestre, o facto é que as
previsões apontam para um
crescimento moderado este ano.
Este segmento, que continua a
representar a grande fonte de
receitas dos grupos de media
nacionais, deverá aumentar
4,8% este ano, segundo a
IPG Mediabrands, que faz as
contas aos valores praticados
pelo mercado, que se situam
mais de 90% abaixo da tabela,
pelas contas da ERC. No total,
o mercado publicitário deverá
alcançar este ano os 543 milhões
de euros, depois de em 2016 ter
subido 4,7%, gerando 518 milhões
de receitas. Tal como nos anos
anteriores, as publicações em
papel vão manter-se em queda:
na imprensa o recuo será de 23%,
para 18 milhões; nas revistas de
15%, para 20 milhões. Noutros
segmentos, o digital, o segundo
meio preferido pelos anunciantes,
deverá crescer 20%, para 122
milhões de euros. Já a televisão,
que mantém a liderança na
publicidade, sobe 7,6%, para um
total de 281 milhões. Os canais
de sinal aberto ficam com a
grande fatia, de 225 milhões de
receitas (mais 3%) e os canais por
assinatura com 56 milhões (mais
8%). Publicidade exterior e rádio
também sobem para 63 milhões
(mais 2%) e 37 milhões (mais 3%).
Estimativas da ERC indicam que
56,7% do mercado publicitário
nacional era, em 2016, controlado
pela Cofina, Impresa, Media
Capital e RTP. •
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digital e diversificar serviços.
“Estamos a enfrentar os desafios
do online de frente, colocando o
digital no centro da estratégia
corporativa e de conteúdos.”, diz
Gonçalo Reis. O seu Plano Estratégico está a ser cumprido, com o
grupo a produzir mais conteúdos
internamente. A sua principal
fonte de receitas continua a ser a
contribuição audiovisual (CAV),
que cobre 80% do orçamento da
RTP. O restante vem das receitas
comerciais.
REFORÇAR DIGITAL
E COMBATER OTT’S

O facto é que o consumo e o
investimento publicitário deslocam-se cada vez mais para o
digital, o que exige dos grupos
nacionais de media uma gestão
eficiente e a expansão do negócio, não só para o online como
em nichos de mercado e até para
áreas fora do segmento jornalístico, à semelhança do já fazem
congéneres internacionais. As
parcerias na cadeia de valor são
também cada vez mais essenciais, uma vez que “a economia
digital e as alterações daí decorrentes vão continuar a ter uma
influência determinante”, como
se pode ler no Relatório de Regulação 2016 da ERC.
O documento não deixa dúvidas: é incontornável a necessidade de adaptação contínua do setor. Para o regulador dos media,
há uma “clara tendência setorial


generalizada de deterioração da
capacidade de geração de resultados operacionais e líquidos”,
apesar das estratégias de adaptação das estruturas “ao enquadramento de geração de receitas
mais adverso”.
As perspetivas não são animadoras, tendo em conta a concorrência crescente dos gigantes
tecnológicos (OTT’s), tanto ao
nível da produção e distribuição
de conteúdos como na guerra da
publicidade, que se está a intensificar. Quase 50% do mercado
global de publicidade online era

o consumo e o
investimento
deslocam-se
cada vez mais
para o digital,
o que exige
dos grupos
nacionais de
media uma
gestão eficiente
e a expansão do
negócio
dominado em 2016 pela Google,
Facebook e Alibaba e espera-se
que o online seja o meio preferido
os anunciantes até 2021 em todo
o mundo. Acresce que, depois
da distribuição, os conteúdos
são agora um alvo dos gigantes
de internet. Depois do Netflix e
Amazon, o Youtube, Facebook e
Apple são os casos mais recentes.
Para enfrentar estas movimentações e aumentar a quota de publicidade no digital, os

principais grupos de media nacionais avançaram este ano com
o projeto Nónio. Trata-se de uma
ferramenta, gerida pela Plataforma de Meios Privados, para
segmentação de audiências dos
sites da Impresa, Global Media,
Renascença, MC, Cofina e Público, permitindo personalizar publicidade e conteúdos, uma vez
que só a Google e o Facebook terão já entre 60% a 75% do bolo da
publicidade digital em Portugal.
Por arrancar está um grupo
de trabalho para a área dos media e conteúdos, no âmbito da
estratégia Indústria 4.0, anunciado pelo Executivo em janeiro
para impulsionar a aposta das
empresas na economia digital.
O Expresso avançava em agosto
que o objetivo era criar este grupo ainda este ano. O próprio Presidente da República juntou-se
recentemente aos grupos de media nos alertas sobre o desequilíbrio de mercado que está a ser
criado pelos gigantes tecnológicos no negócio dos conteúdos e
informação, pedindo medidas
ao Estado.
O mercado aguarda também
as conclusões da consulta pública lançada pelo Governo para ouvir o setor sobre direitos de autor
e receitas digitais. Há muito que
os players dos media reclamam
por condições de transparência,
concorrência e o pagamento de
direitos de autor. Afinal, como
afirmou recentemente o líder da
Impresa, “se não existíssemos, o
Google e o Facebook eram umas
Páginas Amarelas com uns gatinhos a tocar piano”.•
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e de propostas para o mercado?

gua europeia em crescimento nos
outros continentes. Como passámos a falar inglês em Portugal,
tornámo-nos estrategicamente
irrelevantes para o nosso mercado natural. Surge agora uma nova
oportunidade com o Brexit. Basta ver quantas licenças de emissão estão sedeadas em Londres e
quais serão as cotas de conteúdos
europeus de transmissão obrigatórias depois das negociações.

2

2

1

Como estão os grupos a
responder ao desafio da

transformação digital, em
termos de posicionamento global

De que forma se poderá
tirar partido das novas

tendências tecnológicas
para construir novas ofertas
inovadoras?

3

Poderão estar em marcha
alterações estruturais

do setor, nomeadamente com
a consolidação com as telcos.
Quais os impactos desta potencial
mudança?

transportam
consigo novas ideologias difíceis de detetar a olho nu. Os
sociólogos são cada vez mais
precisos para nos ajudar a perceber dinâmicas e destinos das
metamorfoses tecnológicas em
curso. E depois, há o papel fundamental da filosofia, que serve
precisamente para nos ajudar a
sermos contemporâneos de nós
próprios. A oferta mais inovadora
poderá vir de uma filosofia digital
que inclua o virtual no real e provoque um renascimento do espaço editorial. Com os jornalistas
no centro das notícias. Em vez do
algoritmo.
As tecnologias

3 indiretos que frontais. Tenho
Os impactos

Carlos Magno, presidente da ERC
– Entidade Reguladora para a
Comunicação Social

1

não foram capazes de assumir o
mercado da língua como um território cujas fronteiras deviam
defender, para depois se assumirem como parceiros internacionais na globalização. Se o tivessem feito a tempo, teríamos
hoje a neutralidade tecnológica a
funcionar ao serviço de uma lín-



Os grupos nacionais

bom gosto e interesse por quem
está em contacto connosco. Desde a nuvem até ao mais próximo
dos periféricos disponíveis, quereremos sempre saber quem nos
toca nos sentidos e entra no cérebro.

podem ser mais

dúvidas de que a alteração estrutural fique por aqui. O movimento vai continuar, com os motores
de busca e os agregadores globais
de conteúdos a confirmarem a
sua natureza instintiva. E predatória. A grande mudança virá
do tempo que cada um de nós vai
disponibilizar para a curiosidade
e o desejo de ser surpreendido.
Haverá seguramente quem procure a diferença na nova massificação e os nichos de mercado
resistirão com a qualidade dos espíritos mais seletivos. Não falo só
de elitismo. Falo de credibilidade,

Vera Pinto Pereira, executive vice-president Iberia, Fox Networks Group

1e2 formação

da transdigital não
é novo. É uma realidade que, ao
longo das últimas duas décadas,
tem vindo a provocar profundas
alterações em disciplinas como
o marketing e tem impulsionado
grandes mudanças no comportamento dos consumidores ao nível da forma como se relacionam
com as marcas. Esta é também
uma realidade que em muito tem
vindo a alterar os paradigmas no
universo do entretenimento. O
universo digital veio privilegiar o
consumo de conteúdos multiplataforma e permitiu o proliferar
do short content. As redes sociais
fomentaram o nascimento do
que conhecemos como “sharing
economy”– onde o “word-of-mouth”
ganhou uma dimensão exponencial. O mundo digital trouxe
o big data para o cerne de todos
O

desafio
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os modelos de negócio e a inteligência artificial promete usar o
big data de formas ainda inimagináveis. Para a FOX Networks
Group, mais do que um desafio,
estas transformações trouxeram
uma enorme janela de oportunidade. Primeiro, na forma como
comunicamos com os nossos espectadores. Podemos criar laços
entre as nossas marcas, produtos e consumidores como nunca
antes. Estamos mais próximos e
logo mais fortes, enquanto marca de entretenimento, porque a
estratégia tem sido incorporar
todas as tendências no dia-a-dia
do negócio e da experiência de
entretenimento que as nossas
marcas proporcionam. Sabemos
que as nossas marcas ultrapassam a dimensão do ecrã de TV,
quando temos 700 milhares de
fãs a assistirem ao painel de The
Walking Dead, via Facebook. Ao
mesmo tempo, a transformação
digital impôs que os nossos conteúdos fossem distribuídos de
forma diferente, para que estejam disponíveis quando e onde o
espectador quiser. Nesse sentido,
temos vindo a trabalhar em parceria com operadores de pay TV,
para disponibilizarmos conteúdos em diferentes plataformas
e formatos. Por exemplo, temos
uma estratégia clara com todos os
operadores de catch up de 30 dias
em vez dos habituais sete para os
nossos conteúdos mais relevantes, permitindo aos espectadores
fazerem play aos nossos canais.


Estamos também a trabalhar em
conjunto com os operadores para
que os nossos conteúdos sejam
incorporados nas suas ofertas de
vídeo on demand – uma dimensão
de serviço cada vez mais crítica
num serviço deTV por subscrição
de vanguarda.

3na medida em que se trata de

É difícil prever os impactos,-

uma operação sem precedentes a
nível europeu, tanto quanto julgo saber. Mas temos em Portugal
um setor muitíssimo desenvolvido, onde todos os players têm
dado um contributo muito relevante, colocando o nosso mercado de media e telcos na crista da
onda na Europa. Portanto, apenas posso desejar que quaisquer
alterações continuem a assegurar
o bom desenvolvimento do setor.

Francisco Pedro Balsemão, CEO,
Impresa

1 dos pilares do Plano EstratégiA transformação digital é um

co que a Impresa elaborou para o
triénio 2017-2019. Trata-se de um

processo criativo e que deve ser
rentável, alavancado principalmente em três áreas: produção
e circulação de conteúdos, subscrições e publicidade e enfoque
na experiência do utilizador e no
“customer journey”. Sabemos que
não há evolução sem risco, o que
está bem patente nos mais de 40
anos da nossa história, em que
tantas vezes fomos pioneiros,
quebrámos paradigmas e fomos
bem-sucedidos. Desde o Expresso, uma startup que nasceu numa
época em que se ansiava por liberdade de expressão, até ao primeiro acelerador de startups na
área da comunicação social, que
lançámos em 2016, incluindo o
lançamento das primeiras apps
para tablets e smartphones, passando pela criação do primeiro canal
de notícias em Portugal, alcançámos os nossos objetivos porque
percebemos a mudança antes dos
outros. Antecipámos alterações
nos hábitos de consumo e evoluções tecnológicas, tendo sempre
em vista a geração de valor para o
projeto e stakeholders. Nos últimos
anos, por exemplo, criámos um
novo mercado através da ambiciosa criação de um jornal digital
vespertino, que conta com mais
de 22 mil compradores. Mais recentemente, reinventámo-nos
junto das gerações que procuram
o melhor do audiovisual no mobile
o futuro da televisão, lançando o
Smack para o target 16-25 e produzindo os melhores conteúdos
em formato 360º. Sabemos que
só conseguimos liderar se nunca
estivermos tranquilos e nunca
deixarmos de inovar.
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2 evoluções tecnológicas e proEstamos

sempre atentos às

curamos dotar-nos das tecnologias que melhor se adequam aos
nossos objetivos estratégicos. É
fundamental escolher os parceiros certos nesta área, bem como
implementar políticas de RH que
potenciem a atração e retenção
de talento e estimulem o trabalho em rede e multidisciplinar.
Só assim é possível criar e fomentar uma cultura de inovação, que
deve ser não apenas proclamada,
mas vivida por todos – a começar
pela Administração.

3 contra em curso em Portugal
Sobre a operação

que se en-

entre um operador de telecom e
um de media, remeto para a posição que a Impresa já manifestou
publicamente: somos, e sempre
fomos, a favor da concorrência
leal num mercado que funcione
de forma sã, bem como do pluralismo na comunicação social. Estamos confiantes de que os reguladores portugueses e europeus
terão estes dois princípios em
conta, quando se pronunciarem
sobre a operação em causa.



Ricardo Tomé, diretor, MC Digital

1 e como aprendemos a fazê-lo
De forma ponderada, corajosa

no mundo digital: experimentando e melhorando processos, equipas e produtos. Temos de ser mais
ágeis, com um constante olhar
aos dados e baseando-nos neles
para orientar investimentos e polir conteúdos. A multidisciplinaridade é outro desafio, pois o domínio das ferramentas e técnicas
de comunicação digitais obriga a
ganhar novas competências. Nos
modelos de negócio, passámos a
ter uma oferta integrada, onde
TV, rádio e digital se conjugam,
para dar às marcas e ao público
produtos mais fortes e melhores soluções. Esta oferta é crítica
para anunciantes encontrarem
soluções transversais nas várias
plataformas. Olhamos para nós
como um grupo de media e já não
como empresa de TV e Rádio e
Digital. Retirámos o “e”. Somos
Conteúdos, o que, se parece simples, é um processo em curso e
uma mudança que levará ainda
algum tempo.

2

de consumo diversificaram-se, obrigando a pensar distribuição e criação e produção de conteúdos orientados à
nova realidade. Uma história que
contamos numa peça jornalística
para o espaço de informação TV
não pode migrar simplesmente
para o website e menos ainda para
as redes sociais. A comunicação
nunca foi tão visual como hoje.
Da mesma forma, a integração
de marcas tem que ser pensada
consoante cada meio. Mas a tecnologia permite que hoje muitos
desses processos sejam agilizados. Outra tendência é o data, que
nunca foi tão big. Precisamos de
conseguir cruzá-la e extrair o máximo conhecimento para alcançar novos formatos, que agradem
e surpreendam. Temos utilizado
aplicações interativas, como nenhuma outra empresa de media.
Os hábitos

3 ças não se dão por factos isoSó o tempo o dirá. As mudan-

lados. Qualquer movimento de
um segmento, impacta e leva a
respostas de outros e é nesse conjunto que se dá a transformação.
Sabemos, e está a acontecer noutros mercados, que os conteúdos
ampliaram o seu poder diferenciador e até o custo, em alguns
casos. Hoje, passa a ser importante que o circuito de distribuição possa ser controlado e fechado no ecossistema das telco, para
fazer face às ofertas que estão a
crescer nos novos players. Nesta
transformação, haverá, cada vez
mais, grandiosas produções para
internacionalização massificada
e criações híper locais, adaptadas à cultura específica de um
mercado ou país. Outro impacto
previsível é a nova visão na publicidade: se até aqui era vista como
fonte de receita dos media, agora
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é um dos eixos estratégicos das
telcos. Beneficiando do conhecimento dos clientes e do big data,
poderão criar experiências mais
ricas e interessantes, com publicidade menos intrusiva e melhor
recomendada. A criação de um
marketplace de dimensão e volume será crítico para a atração do
investimento e para fazer face ao
duopólio Google/Facebook. Só
assim os canais de TV poderão
estancar a fuga de investimento
que nos últimos anos tem saído
para o digital.

Gonçalo Reis, presidente, RTP

distantes, mudanças em mercados internacionais, que afetam apenas os segmentos mais
jovens. Estas mudanças são já,
agora, aqui, em Portugal, e em todos os segmentos. Na RTP, temos
vindo a apostar fortemente na
aceleração da oferta digital. Reformulámos toda a arquitetura e
o look and feel dos sites; lançámos
newsletters (diárias e semanais,
de informação e programação);
melhorámos o RTP Play no caminho da personalização; lançámos
uma aplicação de notícias com
funcionalidades ricas e distintas;
arrancámos com os arquivos online, projeto inovador a nível europeu, que permite o acesso dos
cidadãos aos arquivos históricos
da RTP e que está a ter uma adesão impressionante.

2 tem aos operadores de comuAs novas tecnologias

1

os desafios do online de frente, colocando o digital no centro da
estratégia corporativa e de conteúdos. Não desvalorizamos as
tendências: hábitos de consumo
em profunda transformação,
mobilidade, emergência de novas
plataformas, fragmentação dos
públicos, players recentes com
um papel disruptivo. Costumo
dizer às equipas que não vale a
pena pensar que são realidades



Estamos a enfrentar

permi-

nicação social levar os seus conteúdos a mais pessoas, através
de novos meios, direcionando a
oferta às preferências dos públicos-alvo e abrindo todo um leque
de novas oportunidades. Na RTP,
temos vindo a possibilitar experiências de visionamento inovadoras. Como festivais de música,
permitindo ao utilizador que escolha no online qual o concerto a
que quer assistir. Ou, em grandes

eventos com acontecimentos em
simultâneo, que escolha o streaming ou a emissão que mais lhe
interessa no nosso site, por exemplo numa noite eleitoral, optando por uma reportagem numa
determinada sede de campanha,
ou numa conferência de imprensa, em vez de outra. São exemplos
de como as novas plataformas
trazem graus de liberdade adicionais aos utilizadores, que “constroem” a sua emissão, de acordo
com as suas preferências. O papel do operador é fornecer uma
variedade de escolhas e, claro,
desempenhar o papel de curador.
As novas plataformas têm ainda
permitido a uma empresa como
a RTP, com uma missão global,
chegar a mais portugueses, onde
quer que estejam, facto que se
traduz na diversificação regional
dos acessos à nossa oferta digital. Entre 35% a 40% tem origem
a partir do estrangeiro.

3 presas de media e telecom, enA articulação

entre as em-

tre produtores e distribuidores, é
uma realidade incontornável e é
algo que não surpreende quem
está nesta indústria. Mas cremos
que o fator-chave continua a ser
a qualidade e riqueza dos conteúdos. Logo, mantemos o foco na
capacidade para conceber e produzir conteúdos distintos.•

Constantly learning.
Constantly adapting.
Constantly protecting.
Only from Cisco.

#networkintuitive

APDC SECÇÃO
EMPREENDEDORISMO DIGITAL

Em busca
de novos
talentos
Pelo segundo ano, APDC, associadas
e Beta-i juntaram-se para descobrir startups
com capacidade para vencer num mundo
cada vez mais ávido de ideias de negócio
frescas e disruptivas. No 27º Digital Business
Congress as finalistas farão o seu pitch junto
da comunidade empresarial.
Texto de Teresa Ribeiro Fotos de Vítor Gordo/ Syncview

de promover o
talento e a inovação em Portugal,
a APDC reuniu algumas das suas
associadas para, em parceria com
a Beta-i, lançar a 2ª edição da iniciativa Startups Powered by APDC.
Reunido na incubadora portuguesa Beta-i, um júri, coordenado por Pedro Rocha Vieira
(Beta-i) e composto por André
Ribeiro Pires (Randstad), Bruno
Costa Cabral (Deloitte), Carlos
Sá Carneiro (PT), Dennis Teixeira (HPE), Gonçalo Costa Andrade (IBM), João Ricardo Moreira
(NOS) Luis Calado (Microsoft),
Luís Cardoso (Vodafone) e Rita
Ferreira (Ericsson), selecionou de
entre 23 candidatas, as 12 startups
que vão este ano estar presentes

Com
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o objetivo

no 27º Digital Business Congress,
para assim se apresentarem ao
mundo corporativo.
A startup vencedora, que
numa segunda etapa é escolhida por um painel que integra representantes das dez empresas
que colaboraram neste primeiro
apuramento, fará um pitch no
congresso durante o “Estado da
Nação das TI” – a parte do programa dedicada à análise do setor
das Tecnologias de Informação
– onde estarão presentes os 16
presidentes das maiores tecnológicas portuguesas. A todas as
finalistas será também facilitado
o acesso a possíveis parceiros,
investidores e clientes através do
network da APDC.

O júri de Startups Powered by APDC,
reunido na Beta-i, confirmou que
talento não falta no universo das
startups portuguesas

O júri que este ano apurou as
startups finalistas é unânime em
considerar que a qualidade das
propostas selecionadas correspondeu às expectativas. Gonçalo
Costa Andrade (IBM) precisou
que os temas que “se mantêm
trendy têm a ver com a Inteligência Artificial associada a alguns
modelos de negócio”. De resto,
referiu também que “voltámos a
receber um portfólio muito vasto:
este ano vamos ter projetos que
vão desde o retalho e turismo/alimentar à segurança. É uma diversidade muito grande, que reflete

as 12
magníficas
Proble.ly
Fast Yubuy
Biti
Portuguese Table
Imagine Apps
Connect
Robotics
9mind7 – Mobile
Training
Electric Rent &
Advertising
Yourstyle
DreamShaper
Bolinhas
AidHound

aquilo que vamos vendo acontecer no mercado. Não há propriamente um cluster dominante”.
Este coletivo reconheceu também nas candidatas um profissionalismo crescente, algo que
se torna relevante na hora de selecionar, como salientou Bruno
Costa Cabral, (Deloitte).
Na qualidade de representantes de grandes empresas, os vários elementos do júri também
reconheceram interesse profissional em participar nesta iniciativa da APDC/Beta-i. Francisco
Viana, (Vodafone), assumiu que
“é muito interessante para um
operador encontrar em startups
um potencial fornecedor. Neste
setor trabalhamos com empresas muito grandes e por vezes é

preciso encontrar soluções diferentes em nichos específicos”,
explicou. Também André Pires,
(Randstad), sublinhou a vantagem que representa para uma
empresa da área dos Recursos
Humanos estar presente numa
iniciativa como esta: “No nosso
caso procuramos transformar
muito trabalho utilizando a expertise de algumas startups. E tivemos o exemplo do ano passado,
em que trabalhámos com várias e
uma delas, a vencedora, ao nível
global. Vários países da Ranstad
já estão a implementar algumas
tecnologias desta startup”.
Considerando as vantagens
mútuas, para grandes empresas e
startups, que podem surgir de concursos como este, Luís Calado,
(Microsoft), Carlos Sá Carneiro,
(PT) e Gonçalo Costa Andrade,
(IBM) elogiaram a visibilidade
que é oferecida aos talentos que
despontam, a democratização
que representa dar palco a estes
debutantes e a mais-valia para
ambas as partes que resulta do
estreitamento destas relações.
Pedro Rocha Vieira, (Beta-i),
fez questão de salientar, em jeito
de balanço, que esta edição vem
consolidar “a realidade que é a
relação aberta das startups com as
grandes empresas”. Por um lado
“começa a ser menos novidade”,
disse, “mas por outro é bom que
assim seja porque significa que se
está a tornar uma realidade”.
O presidente do júri desta iniciativa APDC/Beta-i sublinhou
ainda que esta situação começa a
existir em todo o lado e por isso
“em Portugal as empresas também devem estar recetivas”. “Se
é importante pensar no futuro,
então pensar no futuro é investir
em inovação”, concluiu.•
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APDC s e c ç ã o
PORTUGAL OUTSOURCING

A “monitora”
da sociedade
digital
O outsourcing é, na opinião da
investigadora e docente universitária Ana
Maria Evans, um recurso importante da
transformação digital, desde que integrado
num sistema eficiente. Mas para cumprir
o caderno de encargos que nos levará à
“sociedade 4.0”, ainda há muito a fazer.
Texto de Teresa Ribeiro Fotos de Vítor Gordo/Syncview

tem uma visão
macro. Com uma starting grant na
Nova Information Management
School, algo que lhe permite
orientar uma equipa de investigação, dirige um projeto sobre a
influência política em estratégia empresarial e na performance
de empresas. Também colabora
com a Comissão Europeia, quer
na avaliação de financiamentos a
consórcios, quer na monitorização e consórcios europeus que estão em curso e ainda na definição
da estratégia europeia daquilo
que pretende vir a ser o governo
digital em 2020 para a Europa.
Ana Maria Evans
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Pedir-lhe para analisar uma
vertente de um negócio é condicioná-la a contar uma história
incompleta. Olhando para Portugal, admite que em termos de
políticas empresariais “está a haver um esforço muito grande de
transformação digital, começando pelas grandes empresas”. A investigadora considera que neste
âmbito “o outsourcing é muito importante, porque permite que as
empresas libertem aspetos cruciais dos seus processos e atividades, mesmo a nível core, e obtenham ganhos e mais-valias quer
em termos de eficiência, quer em

termos de eficácia, no seu resultado em termos de produtividade e na relação com o cliente”.
Porém, ao nível das PME’s, que
constituem a larga maioria do
tecido empresarial português,
Ana Maria Evans identifica dois
problemas: “Por um lado o preço
da tecnologia que proporciona
a transformação digital ainda é
muito elevado, sobretudo para
as micro empresas, e por outro
assistimos a uma corrida desigual
entre a rapidez a que evolui a tecnologia e a velocidade da aquisi-

“O preço da tecnologia que
proporciona a transformação digital
ainda é muito elevado, sobretudo para
as micro empresas”, diz Ana Maria Evans

ção de competências”.
Apesar de existir falta de profissionais com estas qualificações, a verdade é que segundo
Ana Maria Evans “a oferta não
está a ser bem aproveitada, talvez
porque o tecido empresarial, ao
nível das micro e pequenas empresas, ainda não esteja preparado para a transformação digital”.
A investigadora reconhece
que tanto os decisores públicos,

como os trend setters, “revelam
muita preocupação em moldar
um novo tipo de indústria e reforçar um certo padrão de recurso
a métodos digitais e automação”,
mas entre as ideias que circulam
e a sua aplicação vai uma distância considerável.
“Há um gap entre o que se lê
nos media e a forma como um
empresário traduz essas informações para o seu microcosmos
em termos de adaptação às necessidades da empresa, ao seu
processo de negócio, ciclo de vida
e relação com o cliente”, explica,
para concluir: “Temos de formar

aqueles que estão à frente da tomada de decisões estratégicas das
empresas, e capacitá-los para a
transformação digital”.
As desconexões da AP

Com especialidade-base em Government, Ana Maria Evans tem
seguido também com particular
atenção a evolução das iniciativas e políticas conducentes à
digitalização da Administração
Pública e de todo o aparelho de
Estado. Como colaboradora da
CE, para a definição da estratégia
digital a nível europeu, tem acesC 

apdc secção
portugal outsou rcing

so a dados sobre o que está a ser
feito nos países membros. Essa
visão de “helicóptero” permite-lhe afirmar que “tem havido em
Portugal um grande esforço de
modernização
administrativa
com a oferta de serviços públicos
digitais” e não hesita em considerar que se registaram “grandes
saltos” no avanço desse processo.
A título de exemplo gosta de
referir o caso do sistema de preenchimento do IRS, que passou a
ser “praticamente automático”
e que ficou “muito bem cotado a
nível internacional”, porém nesta engrenagem há peças que não
encaixam e que comprometem a
evolução harmoniosa para a sociedade digital: “Se pensarmos
nos mais vulneráveis, pessoas
com incapacidades, idosos, desempregados, gente que não tem
facilidade de aceder a um computador, percebemos que o sistema
ainda está longe de ser inclusivo”, afirma.
Ana Maria Evans sublinha
que, tal como agora se diz no
mundo dos negócios quando se
fala da relação com os clientes,
“os cidadãos têm de estar no centro”, porque a função de quem
estabelece as regras de funcionamento da economia e sociedade
digitais “deve ser, primeiro que
tudo, facilitar a vida do cliente ou
do cidadão”.
Nesta lógica a investigadora
sublinha que “a preocupação com
a digitalização, em si mesma, não
responde aos problemas” que a
transformação digital coloca no
dia-a-dia à sociedade: “Desde
C 

que não exista um alinhamento
entre a digitalização, que é um
meio, e o processo e o fim, que é
o atendimento do cidadão ou do
cliente, estaremos a criar assimetrias indesejáveis”.
Também entre a cultura instalada e a evolução tecnológica há
desajustamentos a ultrapassar,
como nota esta expert em e-government: “Podemos ter tudo desmaterializado, mas continuamos a
ter formulários muitíssimo complicados de preencher”.
Contra a continuação da “cultura do formulário”, desajustada
do ideal digital, Ana Maria Evans
reclama por um atendimento
mais eficiente às pessoas, algo

Há um gap
entre o que se
lê nos media e
a forma como
os empresários
traduzem essas
informações que
circulam, para o
seu microcosmos
que passa também pela interoperabilidade entre instituições:
“Já tivemos grandes avanços processuais no país. Mas os maiores
avanços só se verificarão quando
for possível aplicar o ‘once-only
principle’, que permitirá a um cidadão com apenas um contacto
com a Administração Pública”
resolver qualquer problema de
natureza cívica.
Esta desburocratização só será
viável com a partilha de dados
entre instituições, algo que levanta problemas de regulação sobre segurança e privacidade, mas
que não por acaso é o objeto do

novo regulamento europeu para
a proteção de dados pessoais que
entra em vigor no próximo ano.
Front office /back office

Enquanto a organização da sociedade não se adaptar às mudanças
impostas pela evolução tecnológica, continuaremos a caminhar
em direção ao futuro a duas velocidades, com a tecnologia demasiados passos à frente da cultura
instituída.
Este problema, que é crítico para
quem idealiza uma sociedade
digital bem adaptada às necessidades humanas, pode porém ser
debelado através de algumas reformas simples de adotar.
Ana Maria Evans dá o exemplo
do que tantas vezes se observa
nos serviços de atendimento ao
público, tantos deles baseados
em sistemas de outsourcing, “em
que os funcionários não foram
treinados para ajudar quem tem
dificuldades em aceder ao sistema eletrónico”, ou “em que entre
back office e front office não existe
qualquer tipo de sincronia, resultando o atendimento numa experiência frustrante para o utente”.
Estas distorções continuam a
condicionar a vida das pessoas e
a própria dessincronização entre
a velocidade da tecnologia e a velocidade da aquisição de competências.
Baseada em estatísticas da
CE, Ana Maria Evans, conclui:
“Enquanto tivermos apenas 41%
da população que consegue interagir com as entidades públicas
através de serviços públicos digitais, estaremos muito longe de
uma sociedade verdadeiramente
digital”.•
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APDC s e c ç ã o
smart cities

Inovação em
Guimarães na
recolha do lixo

muda a cultura
da cidade
O Pay as you throw, um serviço baseado
no princípio utilizador-pagador, veio
revolucionar o sistema de recolha do lixo em
Guimarães, com um impacto muito positivo
ao nível ambiental. Lançado há um ano, foi
pioneiro no país.
Texto de Teresa Ribeiro Fotos cedidas

pela Câmara Municipal de Guimarães em abril do
ano passado, com a colaboração
da empresa municipal Vitrus
Ambiente. Da autoria da chefe de
divisão para a área de Resíduos
Urbanos, Dalila Sepúlveda, este
projeto visava implantar no município um sistema de recolha de
lixo mais eficiente do ponto de
vista ambiental. Um ano depois
o balanço é, nas palavras da sua
mentora, “um sucesso”.
Até o Pay as you throw ter sido
implementado – numa primeira

Foi lançado
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fase, no centro histórico de Guimarães –, o sistema que vigorava
cobrava uma tarifa pela recolha
de resíduos através do recibo da
água. Sendo fixa, essa tarifa não
fazia discriminação entre os munícipes que reciclavam o lixo e
os que não procediam a essa boa
prática ambiental. Com o novo
sistema foi possível introduzir a
discriminação positiva entre os
utentes dos serviços camarários,
compensando quem faz reciclagem e incentivando outros a adotar essa rotina.

Com o Pay as you throw a tarifa
municipal passa a estar indexada ao número de sacos utilizados
para deposição de lixo indiferenciado. Distribuídos porta a porta
pelos serviços camarários, quantos mais são consumidos, mais
custam aos utentes. Em compensação todo o lixo que é separado e
entregue para reciclagem através
de mini eco-pontos, que são também distribuídos pela população,
não representa qualquer encargo
para os utentes.
“Desta forma, ao mesmo tempo que se incentiva a reciclagem,
induz-se à diminuição da produção de lixo indiferenciado”, sublinha Dalila Sepúlveda.
Ao fim de um ano a Câmara
Municipal de Guimarães já tem
dados para avaliar o impacto do
projeto e os resultados não podiam ser mais animadores: “De
abril de 2016 a 2017 conseguimos diminuir a produção de lixo
indiferenciado em 36%, o que
corresponde a 283 toneladas a
menos”, informa Dalila Sepúlveda. “Por outro lado aumentámos
em 126% a recolha seletiva (ou
seja, o lixo que foi encaminhado
para reciclagem)”, refere. A chefe
de divisão dos Resíduos Urbanos
da C.M. de Guimarães confessa
que a expectativa à data do lançamento do projeto é que ao fim de
um ano a produção de lixo indiferenciado diminuísse em 15% e
que o aumento da recolha seletiva se ficasse pelos 10%.
Em campanha permanente

Para este enorme sucesso contribuiu, segundo a mentora do
Pay as you throw, o investimento
constante que as equipas da câmara fizeram no contacto direto
com os utentes. Essa proximidade, articulada com campanhas

Apostada em expandir o sistema
por todo o município, a câmara de
Guimarães já projeta, a partir de
janeiro do próximo ano, alargar o
Pay as you throw a todo o centro
da cidade

Com o novo
sistema foi
possível
introduzir a
discriminação
positiva entre
os utentes
dos serviços
camarários de
recolha do lixo,
compensando
quem faz
reciclagem e
incentivando
outros a adotar
essa rotina.

regulares de esclarecimento e
e ações como workshops, foram
fundamentais para vencer a desconfiança inicial e a resistência à
alteração de rotinas.
Dalila Sepúlveda não esconde
que não foi fácil, num primeiro
momento, convencer as pessoas
a aderir: “O facto de a tarifa relativa à recolha do lixo se apresentar
anteriormente associada à despesa da água, tornava-a pouco visível aos olhos dos utentes, por isso
a primeira impressão, quando o
sistema mudou, é que passavam
a ter uma despesa adicional”.
O diálogo com os munícipes
abrangidos pelo projeto ajudou
a esclarecer estes equívocos e a
perceber que a taxa a pagar no
novo sistema era tendencialmen-

te mais baixa e que diminuiria à
medida que reduzissem a produção de lixo indiferenciado.
Apostada em expandir o sistema por todo o município, a
Câmara de Guimarães já projeta a
partir de janeiro do próximo ano
alargar o Pay as you throw a todo o
centro da cidade. Com a recolha
de resíduos feita por carros elétricos e planos para incentivar
os restaurantes do concelho a
combater o desperdício alimentar, a Câmara Municipal de Guimarães está a apostar fortemente na construção de uma cultura
diferenciadora, capaz de envolver
os cidadãos e alterar as mentalidades, com o objetivo de fazer
do município uma referência no
país. •
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limpa e energias renováveis.
Alojada na IBM Cloud,
possibilitou que investigadores
utilizassem um poder de
supercomputação equivalente
a 500 milhões de dólares, de
forma gratuita.•

NOS e Liga
renovam
contrato
de patrocínio
A NOS e a Liga Portuguesa de

usar o poder
da supercomputação
na Saúde
Um programa de software que

deteta que um dispositivo não
está a ser utilizado e permite
que este utilize a sua capacidade
de computação para executar
tarefas – é este o conceito
do Microbiome Immunity
Project. Neste projeto da World
Community Grid da IBM, utiliza-se o poder de processamento
excedentário de computadores,
tablets ou smartphones de
C 

utilizadores voluntários para
realizar milhões de experiências
virtuais que ajudam os cientistas.
Serão mapeados três milhões de
genes bacterianos encontrados
no microbioma humano –
bactérias que vivem no corpo
humano e que afetam a saúde
– para prever a estrutura das
suas proteínas associadas. O
objetivo é entender melhor a
interação do microbioma com
a bioquímica humana e
determinar como pode
contribuir para tratar
mais facilmente doenças
autoimunes como a
diabetes tipo 1, doença
de Crohn, ou colite ulcerosa.
Este é mais um exemplo do
potencial da tecnologia aplicada
à saúde. Desde o arranque,
em 2004, a World Community
Grid apoiou 29 projetos de
investigação em áreas como o
cancro, HIV/SIDA, Zika, água

Futebol Profissional renovaram
por três anos o atual acordo de
exclusividade. O novo contrato
de patrocínio assegura a Liga
NOS até à época 2020/2021. O
atual acordo foi realizado em
2015, com o operador apostado,
desde o início da parceria, em
contribuir para a valorização do
futebol português, dos clubes
e dos profissionais envolvidos,
aprofundando a ligação aos
adeptos. Com esta extensão
da parceria por mais três anos,
a NOS manterá o naming right
exclusivo da competição
profissional em Portugal,
a Liga NOS. O objetivo
é, segundo Ana Paula
Marques, administradora
da NOS, “com tecnologia
de vanguarda e uma
abordagem multiplataforma na
disponibilização de conteúdos
desportivos”, continuar a
construir uma Liga NOS “mais
interativa, emocionante e
cada vez mais próxima dos
portugueses”.•

Responder
aos desafios
do 5G e IoT
Promover a expansão do
mercado das small cell e
responder à crescente procura
pelos operadores de uma
melhor cobertura e capacidade,
enquanto as redes estão a ser
preparadas para o 5G e para
as aplicações de Internet das
Coisas (IoT), a Ericsson anunciou
três novas soluções de small
cell escaláveis, especificamente
criadas para o efeito. Com a
Multi-Operator Dot, a Multi-Dot
Enclosure e a Strand-Mount
Unit, a fabricante pretende
responder às exigências
dos clientes melhorando a
experiência de utilização dentro
dos edifícios, em termos de
conetividade nos smartphones
e devices de IoT. Desta forma
ficam facilitadas nos espaços
exteriores as implementações
mais densas que são necessárias
para o 5G. Com a entrada
dos players não tradicionais
no mercado wireless, os
operadores precisam de pensar
de uma forma inovadora para
identificarem formas mais
económicas de implementarem
o número de small cells
necessário para responder às
necessidades dos consumidores.
As novas soluções estarão à
venda em 2018.•

4G da Vodafone potencia
live tours em Lisboa
Há um novo conceito de

passeios turísticos em Lisboa:
os live tours em carros elétricos,
potenciados pela rede 4G da
Vodafone, que permitem fazer
live streaming para as redes
sociais, sem que o utilizador
tenha de usar o telemóvel para
gravar vídeos, tirar fotografias
ou fazer um post. A ideia foi
desenvolvida pela startup
Electric Rent & Advertising,
incubada no Vodafone Power
Lab, programa de apoio
ao empreendedorismo do
operador. Num mundo cada
vez mais exigente em termos de
conectividade, as Live Electric
Tours surgem para dar resposta
às necessidades dos milhares de

estrangeiros que visitam Lisboa
todos os anos e que querem
partilhar, sem demoras, as
suas experiências pelas ruas da
capital. A rede 4G suporta todas
as ligações live streaming, bem
como Wi-Fi grátis e GPS Audio
Guide –um assistente de viagem
inteligente que dá informações
sobre os pontos de maior
interesse da cidade à medida
que os utilizadores passam pelos
mesmos. O principal target são
os millennials que visitam a
capital, mas a ambição é levar
o projeto para outras cidades
nacionais em 2018. Um ano
depois, pretende-se entrar nos
países europeus.•
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disparar mísseis sozinhas. O
grupo, que integra nomes
como Elon Musk (fundador
da Tesla e SpaceX), Mustafa
Suleyman (criador da DeepMind,
adquirida pela Google) e Gary
Marcus (fundador da Geometric
Intelligence, comprada pela
Uber), vem alertar para as
questões éticas e o perigo
que representam os “robôs
assassinos”, que resultam dos
riscos do desenvolvimento da

Fortalecer
parcerias e
aplicações
A Siemens quer fortalecer as

parcerias e aplicações do
seu sistema open cloud, o
Mindsphere. Nesse sentido,
será platinum partner da edição
deste ano da Web Summit, a
realizar em Lisboa, de forma
a encontrar novos parceiros,
novas aplicações e conetividade
alargada. Pretende ainda
procurar e identificar talento,
para alimentar o seu centro de
tecnologias de informação no
mercado nacional. Também
se propõe encontrar novos
atores, em particular nos
campos da distribuição elétrica,
inteligência artificial, connected
mobility, aplicações blockchain,
equipamentos autónomos
C 

e eAircraft. A empresa será
ainda uma das principais
patrocinadoras do Pixel Camp,
um evento de tecnologia pré-Web Summit, onde é realizado
um dos maiores hackathons
(maratonas de programação) a
decorrer em Portugal.•

Soldados
robôs na
mira das
tecnológicas
Um grupo de 115 líderes de

empresas e organizações de TI
de mais de 25 países juntaram-se numa carta aberta às Nações
Unidas. Objetivo: pedir à ONU
que proíba o desenvolvimento e
utilização de armas inteligentes
e autónomas, capazes de

inteligência artificial. Defendem
que estas armas autónomas
letais “provocarão conflitos
armados numa escala nunca
antes vista e a uma velocidade
difícil de conceber pelos
humanos”. Por isso, urge
encontrar uma solução para
o problema. É a segunda vez
que os líderes tecnológicos se
juntam numa carta aberta para
alertar a comunidade mundial
sobre os perigos de aplicar a IA
a robôs militares. Na primeira,
participou também Stephen
Hawking.•

Fujitsu
Enabling
Digital

Queremos ajudá-lo a moldar o seu futuro digital, passando pelo planeamento e implementação do
serviço até à criação da sua plataforma digital. Através da Co-criação vamos descobrir os melhores
serviços digitais, provar que eles funcionam e depois aplicá-los em toda a sua organização.
E porque as suas necessidades mudam à medida da evolução dos comportamentos dos clientes e dos
mercados, trabalharemos consigo para gerir, manter e desenvolver as suas soluções e serviços digitais.
Descubra a visão de futuro e o que pode concretizar hoje em www.fujitsu.com/global/microsite/vision/

Telefone: 800 10 40 40 | Email: business.center@ts.fujitsu.com | www.fujitsu.com/pt

APDC n e w s
Digital Business Dinner

pt: diferenciar

oferta é
Fundamental
Telecomunicações, conteúdos e publicidade são
os pilares da estratégia da Altice nos mercados
onde opera, incluindo Portugal. Por cá, quer
dar o salto com a compra da Media Capital.
Considerando os conteúdos fundamentais para
a diferenciação, a PT tem como meta a liderança
absoluta em todas as áreas.
Texto de Isabel Travessa Fotos de Vítor Gordo/Syncview

Quem o garantiu foi o chairman
e CEO da PT, orador convidado
do mais recente Digital Business
Dinner da APDC, que olha o futuro da empresa de forma muito
positiva num mercado convergente. Para Paulo Neves, tendo a
Altice como pilares fundamentais de atividade as telecomunicações, conteúdos e publicidade,
o gestor, agora chairman do grupo
em Portugal, destacou o “desígnio principal de oferecer as melhores soluções”, o que passa pela
aposta no investimento, na inovação e na qualidade de serviço.
“Foi o que dissemos há dois anos
e que estamos a fazer”, garantiu.
Num encontro moderado por
Filipe Alves, do Jornal Económi-

co, o gestor salientou o facto dos
conteúdos serem um “pilar em
C 

António Raposo de Lima (IBM), Nuno Santos (Gfi), Mário Vaz (Vodafone), Rogério Carapuça
(APDC), Gonçalo Reis (RTP), António Lagartixo (Deloitte) e Rolando Oliveira (Global Media)

Este encontro foi o terceiro do ciclo de 2017, como destacou o presidente da APDC,
Rogério Carapuça

Paulo Neves com Pedro Queirós
(Ericsson)
O atual chairman da PT foi o orador do
último jantar da APDC, que decorreu a
4 de julho, antes do anúncio do acordo
para a compra da Media Capitall

que o grupo Altice, onde nos inserimos, já demonstrou a sua capacidade”. A meta é ter “oferta de
uma solução global e convergente que responda ao que o cliente
precisa”. No mercado nacional, a
plataforma da PT já disponibiliza
conteúdos Altice de forma exclusiva e a compra da dona da TVI representa um salto em frente.
“Temos a nossa estratégia,
que é ter os conteúdos. Os outros
terão a estratégia deles. A nossa
é ter um papel muito ativo nos
conteúdos, que consideramos serem um elemento fundamental
naquilo que é a diferenciação da

oferta, de forma a conseguirmos
ter uma solução global para o
cliente”, deixa claro.
Quanto ao anúncio da adoção da marca global Altice em
todos os mercados onde opera,
incluindo Portugal, Paulo Neves
considera tal resultar de uma alteração normal. Trata-se de “uma
evolução natural que tem de ser
feita”, no âmbito do que diz ser “o
espírito de grupo e uma estratégia
comum, algo muito prestigiante”. Em paralelo, a empresa está
a reforçar investimentos em redes
– espera ter 5,3 milhões de casas
com fibra até 2020 ou até antes
– e a agilizar e racionalizar a sua
estrutura, para ser mais eficiente
e ganhar capacidade de resposta.
Mas já hoje, “ser líder e ser rentável” é uma realidade na PT.

Carlos Leite (HPE), Luís Paulo Salvado
(Novabase) e Pedro Amorim (Experis)

Manuel Ramalho Eanes (NOS), Fernando
Braz (SAS) e Jaime Quesado (eSPap)

Quase 200 participantes estiveram em
mais este encontro sobre a estratégia
da PT
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Digital Business Movies co-produced by NOS

Privacidade:

há limites no
digital?
Se o tema da segurança online é consensual,
o da proteção de dados tem diferentes
interpretações. Até mesmo na Europa, cujo
posicionamento nesta matéria é muito
conservador. Por isso, aplicar as novas regras
definidas por Bruxelas não vai ser tarefa fácil.
Texto de Isabel Travessa Fotos de Vítor Gordo/Syncview

cada vez mais digital, o acesso aos dados pessoais
atingiu uma escala sem precedentes. Em paralelo, as ameaças
à segurança online nunca foram
tão grandes, como o provam os
recentes ciberataques à escala
global. São desafios a que o novo
Regulamento Geral de Proteção
de Dados (GDPR) europeu, que
entra em vigor em maio de 2018,
pretende dar resposta. Mas a
sua implementação deverá criar
questões de uma enorme complexidade.
Na segunda edição do “APDC
Digital Business Movies co-produced by NOS”, debateram-se
os limites do conhecimento e a
liberdade e privacidade individuais. Foi visionado o filme “O
Círculo”, um conto moral para os
tempos modernos, que fornece

Num mundo
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uma desconcertante visão de um
futuro onde tudo o que fazemos é
exposto e controlado, incluindo a
privacidade, os segredos e a vida.
O tema foi analisado num debate moderado por Ana Marcela,
do Dinheiro Vivo, onde participaram Magda Cocco, Sócia da VdA
– Vieira de Almeida & Associados,
e Sandra Ferreira, Chief Technology Officer da Microsoft Portugal. Para esta gestora, a segurança
tem de ser uma prioridade: “Temos de garantir que estamos um
passo à frente na proteção dos
bens que nos são essenciais”. O
que passa por fazer todas as atualizações de segurança atempadamente e por colocar a informação
na cloud, porque este alojamento
em grandes centros de dados dá
mais garantias de segurança.
É exatamente para dar respos-

A segunda edição deste novo formato
de iniciativas decorreu a 28 de junho no
cinema NOS Vasco da Gama

ta ao desafio da segurança e proteção de dados que a UE avançou
com regras específicas, que visam
trazer confiança ao mercado e reforçar a adoção do digital na Europa, como destaca Magda Cocco. Com o GDPR será obrigatório
a notificação pelas empresas dos
incidentes relacionados com da-

“Quer o Wannacry, quer o Petya, são exemplos
de exploração de brechas que, com a atualização
atempada da segurança, teriam sido senão evitadas,
pelo menos altamente minimizadas”
Sandra Ferreira, Microsoft Portugal

“O regulamento não altera drasticamente os
direitos dos cidadãos, que existem na lei atual.
O grande burburinho que se ouve tem a ver com
as empresas e os incidentes e com o valor das
multas”
Magda Cocco, VdA

As duas oradoras consideraram que a implementação do GDPR na Europa será um
enorme desafio

a aplicação
do novo
regulamento
geral da
proteção de
dados vai criar
uma mudança de
paradigma para
que todos têm de
se preparar

dos pessoais. O que as obrigará a
ter “um enfoque muito maior na
segurança”, porque não querem
ficar expostas tanto às pesadas
multas que passam a ser impostas em caso de incumprimento,
como a custos reputacionais.
As regras trazem uma enorme
complexidade, obrigando nomeadamente à portabilidade dos
dados. Sandra Ferreira adverte
que há ainda muito por definir,
assim como inúmeras mudanças

de sistemas que terão de se realizar, sendo um processo tecnicamente muito complicado. Por
isso, o desafio é grande. Magda
Cocco fala mesmo numa verdadeira “mudança de paradigma”.
“A Europa continua a ser muito
conservadora em matéria de proteção de dados e há sempre uma
grande tensão entre segurança e
proteção de dados. Nos EUA, prevalece claramente a segurança, na
União Europeia, a privacidade”.•
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Encontro Secção Smart Cities

“Se não houver
alterações
comportamentais,
não há tecnologia
que valha”, alertou
o secretário de
Estado adjunto e do
Ambiente, José Mendes

Tecnologia garante o futuro
Conetividade
e digitalização,
economia da partilha
e descarbonização/
transformação energética
são as três grandes
tendências que estão a
redesenhar as cidades.
Todas assentam numa
base comum: a tecnologia.
têm de ter capacidade
de se reinventarem, procurando
responder às tendências, na era
da globalização. Para isso, têm de
fazer opções e ser mais inteligentes, diz o secretário de Estado Adjunto e do Ambiente.
Num encontro realizado no
âmbito do plano de atividades da
Secção Smart Cities, da APDC,
que decorreu a 29 de junho em
Lisboa, com responsáveis das

As cidades
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Rogério Carapuça, presidente da APDC,
com José Mendes e Vladimiro Feliz,
presidente da Direção da Secção Smart
Cities

Paulo Neves, chairman da PT, esteve
presente no final desta iniciativa, que
decorreu no Fórum Picoas

Associadas desta Secção, José
Mendes abordou o tema da “Importância da Tecnologia no Desenvolvimento das Cidades”.
Para o governante, cada cidade
tem de ter capacidade de saber
quais os seus desafios e oportunidades, com “visão e estratégia”,
para “jogar um jogo que tem externalidades positivas e negativas”. Ao Estado, compete a gestão destas externalidades.
Olhando para as cidades, considera que existem três grandes
tendências que as redesenham: a
conetividade e a digitalização; a
economia da partilha; e a descarbonização e transformação energética. Todas dependem, de uma
forma ou de outra, da tecnologia e
das ofertas e soluções que lhe estão associadas.
A tecnologia está a alterar a
forma de viver nas cidades e a redesenhá-las, através da crescente
digitalização e desmaterialização, que trazem novas capacidades e dinâmicas. Em paralelo,
potencia novos negócios e novas
experiências de utilização, que
estão a alterar comportamentos.
Assim como têm capacidade para
resolver desafios mundiais, como
o corte das emissões de carbono.
Para José Mendes, “o potencial é muito grande para a tecnologia e para o setor das TIC”. E o
Governo está atento e a trabalhar
no sentido de permitir que esse
potencial se concretize. Criar living labs de soluções smart, definir
um enquadramento regulatório da economia da partilha, ou
apoiar tecnologias para a descarbonização das cidades, nomeadamente com as energias limpas,
são exemplos.•

SEIZING THE OPPORTUNITIES OF
DIGITAL TRANSFORMATION

We listen to the needs of our clients.
We innovate together to create business value.
We lead the industry to help clients with their digital
transformation.
We deliver on-time within budget to achieve
stakeholders’ long-term success.

APDC n e w s
Hack for good 2017

Fazer a
diferença
nos
refugiados
O objetivo era enfrentar
a crise dos refugiados,
criando soluções
inovadoras para ajudá-los
e apoiar as organizações
que lhes dão apoio. Ideias
não faltaram, bem pelo
contrário. Venceu um
projeto que pretende
criar uma rede que vai
disponibilizar médicos
para quem teve de fugir do
seu país.
Texto de Isabel Travessa Fotos de Vítor
Gordo/Syncview

e 150 participantes marcaram presença na
2ª edição do Hack for Good Gulbenkian, que decorreu no último
fim de semana de junho. Candidatos ao hackathon – que pretende
criar uma ligação entre os setores
tecnológico e social, potenciando
soluções inovadoras e escaláveis
para os principais problemas sociais – eram 300. Esta iniciativa,
que conta com o apoio da APDC,
saldou-se num sucesso.
O tema selecionado não podia ser mais atual. À partida, no
âmbito da crise dos refugiados,
foram definidos cinco grandes temas – infraestrutura, identidade,
educação, saúde e inclusão. Programadores, gestores, médicos,
psicólogos e criativos, entre outros, transformaram durante 36
horas a Fundação Calouste Gul-

A equipa vencedora – duas médicas, uma advogada, uma engenheira e uma designer
– com os membros do júri. Em 15 horas, conseguiram a adesão de 82 médicos à
plataforma
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Neste espaço, durante 36 horas
trabalharam 150 pessoas, divididas
por 35 equipas. A Gulbenkian foi um
verdadeiro laboratório

A presidente da Gulbenkian, Isabel Mota,
garante que esta 2ª edição superou as
expectativas e o empenho e entusiasmo
dominaram
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Um total de 35 equipas
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benkian num verdadeiro laboratório, onde equipas, mentores da
área tecnológica, organizações e
refugiados trabalharam em conjunto para fazer a diferença.
O projeto ‘CURA’, uma rede
que pretende ligar médicos voluntários a refugiados, dando-lhes assistência à distância, foi
o vencedor. Na segunda posição
ficou o ‘Share Your Meal’, plataforma que pretende ligar famílias
locais e migrantes através da partilha de uma refeição. E em terceiro o IconSpeech, solução que
junta o poder da imagem ao texto
e à voz, criando uma mensagem
que pode ser entendida intuitivamente por quem solicita refúgio.
Os três vencedores foram sele-

O júri no decurso das apresentações
dos projetos selecionados, com a
diretora da APDC a colocar questões

cionados de um grupo de dez projetos, que fizeram um pitch perante
um júri composto por responsáveis de várias empresas e entidades. A APDC também participou,
através da sua diretora executiva,
Ana Gonçalves Pereira. Patrocinaram o evento a IBM, Microsoft,
NOS, HP, Samsung, Syone e Montepio. A APDC, a par da ACM e da
Beevery Creative, foi partner. •
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APDC n e w s
Reimagine 2017

Everything
computes
O desafio da
transformação digital e
as grandes tendências
tecnológicas – como a
IoT, big data e analítica,
inteligência artificial,
mobilidade ou cloud –
foram o centro do debate
no Reimagine 2017. Afinal,
everything computes,
e as empresas têm que
preparar, desde já, o futuro.
da Hewlett Packard
Enterprise Portugal (HPE), em
parceria com a Intel, mostrou a
importância das TI hÍbridas e da
inteligência para garantir o processo de mudança, num mercado
em acelerada digitalização. “Vivemos num mundo hiperconectado, com acesso a quantidades
crescentes de dados e múltiplas
interações digitais”, destacou
Carlos Leite, diretor-geral da
HPE. “Quem não se transformar,
corre sérios riscos de desaparecer,
porque há cada vez mais novos
concorrentes com novas propostas de valor”, adverte.
Se a transformação digital já está
em marcha em todos os negócios,
as velocidades de mudança são
bem distintas, como ficou evidente no debate “Everything computes”, moderado pelo presidente
da APDC, Rogério Carapuça.
No retalho, o digital já está em

Retalho, jogos e ação social, banca e energia foram os setores que marcaram
presença no Reimagine 2017, que decorreu a 29 de junho

Este evento
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O presidente da APDC moderou um
debate em que ficou claro que há
diferentes velocidades, no processo de
transformação para o digital

O líder da HPE, Carlos Leite, garantiu
na abertura do evento que quem não
se transformar, corre sérios riscos de
desaparecer

todo o lado, como refere Élio
Ribeiro, da Jerónimo Martins.
Tempo e facilidade no processo
de compra são temas essenciais,
mesmo em loja, o que implica
alterações ao negócio. Já numa
entidade como a SCML, Luís Vallera diz que a prioridade é “passar
para o século XXI”, o que implica
grandes desafios no processo de
decisão do negócio, trabalho interno e relação com o cliente.
Já na banca, o grande desafio é a
interação com o cliente. Manuel
Domingues, do Novo Banco,
adianta que há necessidade de
readaptação, para estar em todos
os canais e interagir, com respostas físicas e digitais. E se a tecnologia é fundamental, não é o mais
importante. A mudança de cultura é fundamental.
Na energia, a transformação digital está “a ser uma pílula difícil
de digerir”, como refere Gonçalo
Oliveira, da Galp Energia, tendo
em conta que os ciclos de investimento no setor ainda são muito
longos e as alterações tecnológicas muito rápidas. Mas há que
olhar os desafios como oportunidades.•IT

Este projeto, que a Google lançou
no país em dezembro, já formou
até hoje 25.203 portugueses



c i d a d a n i a d i g i ta l
Alerta Digital

A
“ferramenta”
da Google
para
qualificações
digitais
Com o objetivo de formar
jovens portugueses em
competências digitais e
contribuir para fomentar
o empreendedorismo em
Portugal, a Google lançou
em Portugal o Atelier
Digital. Um curso que
pretende fazer a diferença.
Texto de Teresa Ribeiro Fotos cedidas
O tempo passa e o gap entre oferta

e procura no mercado de trabalho
para o setor digital mantém-se
em níveis preocupantes. Segundo a Comissão Europeia espera-se que em 2020 mais de 820 mil
vagas de emprego na Europa não
sejam preenchidas por falta de
profissionais com competências
digitais, o que é um absurdo, se
atendermos às elevadas taxas de
desemprego que existem no universo comunitário.
Mas se na Europa este gap é
acentuado, em Portugal atinge
níveis críticos. Um estudo recente da Comissão Europeia concluiu
que mais de 50% dos portugueses

não possuem as competências digitais básicas.
Foi neste contexto que a Google concebeu o Atelier Digital, um
curso que já funciona em diversos mercados e que em dezembro
último chegou a Portugal. Segundo Francisco Ruíz Anton, Head
of Public Policy Google Espanha
e Portugal, “o projeto foi lançado com diversos parceiros”, com
a expectativa de “vir a encontrar
casos portugueses entre os exemplos de sucesso internacionais
que o programa já soma, demonstrando como é possível utilizar
este tipo de programas como uma
oportunidade para inovar, criar e
desenvolver projetos empreendedores e de auto-emprego”.

Nestas aulas ensina-se “Otimização para motores de pesquisa
(SEO)”; “Marketing para motores
de pesquisa (SEM)”; “Marketing
nas redes sociais e mobile”; “Análise de web e internacionalização”.
Tal como o curso online, este também proporciona um certificado,
que é passado pela universidade
ou politécnico onde os alunos
frequentam as aulas.
Apoiado pela Secretaria de
Estado da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior, pelo Conselho Coordenador dos Institutos
Superiores Politécnicos e pela
Universidade Nova de Lisboa,
Universidade do Porto e SIC Esperança, o Alerta Digital formou,
Um programa,
até hoje, 25 203 portugueses. O
várias competências
balanço, diz Francisco Ruíz AnO programa do Ateliar Digital
ton, é muito positivo: “Estamos
abarca 23 módulos, “pensados
satisfeitos com os resultados e de
para ajudar os formandos a meolhos postos no fulhorar as suas comturo”. O caminho,
petências digitais”,
sublinha o Head
como
sublinha
Além da
of Public Policy
Francisco Ruíz Anformação
Google Espanha e
ton. A formação
online, o
Portugal, faz-se por
é baseada em tuAlerta
Digital
aqui: “Na Google
toriais em vídeo
seguidos de ativi- proporciona acreditamos que
formação, espedades e no final os
três dias de acialmente
em comformandos terão
formação
petências digitais,
disponível
um
é
fundamental
teste que lhes perpresencial
para
o
desenvolvimitirá obter uma
na área de
mento do conhecertificação, recoMarketing
cimento e confere
nhecida pela IAB
Digital
novas oportunidaEurope, a asssociades, no mercado de
ção europeia que
trabalho, no emrepresenta o setor
preendedorismo e auto-emprego.
da publicidade digital.
Estamos sempre a olhar para o
O curso permite também fafuturo e a procurar mais e melhozer três dias de formação presenres formas de contribuir”.•
cial na área de marketing digital.
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16 a 17

Smart Cities
Summit
http://telecoms.com/resourcecentre/view/smart-citiessummit/

Chicago, Estados Unidos

16 a 18

Analytics
Experience 2017

OUTUBRO

https://www.sas.com/sas/events/
analytics-conference/analyticsexperience-2017.html

4

Amesterdão, Holanda

FORUM DIGITAL
ENGAGEMENT 2017

17

Lisboa, Portugal

GSMA Mobile 360
Series – Europe

5

Bruxelas, Bélgica

http://www.gs1pt.org/events/
forum-digital-engagement-2/

https://www.mobile360series.
com/europe/

7th Annual
Telecom CEM &
CRM Summit

19

Directions 2017

9 a 20
30 a 3 NOV

European
Cyber Security
Challenge 2017
https://www.europeancybersecuritychallenge.eu/index.html

Málaga, Espanha

31 e 1 NOV

Total Telecom
Congress
http://www.terrapinn.com/
conference/total-telecomcongress/

World Telecommunication Development Conference 2017
http://www.itu.int/en/ITU-D/
Conferences/WTDC/
WTDC17/Pages/default.aspx#

Buenos Aires,
Argentinha

15 e 16

Internet of
Things World
Forum 2017
http://iotinternetofthingsconference.com/

Londres, Reino Unido

Londres, Reino Unido

NOVEMBRO

20 e 21

6a9

Data &
Analytics
Conference
2017

http://bit.ly/2uui5x8

Web Summit 2017

Cidade do Cabo, África
do Sul

Centro de Congressos do
Estoril

www.websummit.com

FIL, Lisboa

9 a 20

23 a 24

7a9

http://www.gartner.com/
events/emea/data-analyticsde

https://tmt.knect365.com/
africacom/

27 e 28

http://www.telco.fextons.com

11th Telecoms
Energy Efficiency
Forum: EMEA

World Telecommunication
Development
Conference 2017

https://goo.gl/ruwz6u

Istambul, Turquia

http://bit.ly/2dCSlps

Buenos Aires, Argentina

12 a 14

Broadband
World Forum

http://www.techdays.pt/

https://tmt.knect365.com/
bbwf/

Aveiro

150529_APDC_Rodape_App_AF.pdf

1

5/29/15
Berlim,

Cidade do Cabo, África
do Sul

9 e 10

24

Techdays Aveiro

AfricaCom

6:19 PM
Alemanha

ICT Proposers’
Day 2017
https://ec.europa.eu/digitalsingle-market/en/news/ictproposers-day-2017

Budapeste, Hungria

Frankfurt, Alemanha

Gartner
Data Center,
Infrastructure
& Operations
Management
Summit
http://www.gartner.com/
events/emea/data-center

Londres, Inglaterra

Sociedades digitalizadas:
oportunidade para a
inovação colaborativa

ESTÁ
A CHEGAR MAIS
UMA EDIÇÃO
DO
MOBILE EDGE

SOCIEDADES
DIGITALIZADAS:
OPORTUNIDADE
PARA A INOVAÇÃO
COLABORATIVA
12 de outubro

Fundação Portuguesa das Comunicações
Venha conhecer e partilhar sobre as últimas tendências, estratégias e os mais recentes casos de
sucesso da transformação digital, nesta 4ª edição do Mobile Edge.
www.mobileedgeevent.com

Organização:
Patrocinadores:

MOVING THINGS FORWARD

