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A edição de 2019 do Congresso da APDC trouxe
muitas novidades e uma nova dinâmica, com
formatos inovadores de intervenções, oradores
inesperados e um reforçado envolvimento das
empresas dos vários setores da economia. Refletir
sobre a forma como a revolução digital já está
a mudar o dia-a-dia das empresas e dos seus
negócios e como se antecipa o futuro foi o objetivo.

O

tirar
partido das profundas transformações que estão a ocorrer em toda as áreas e posicionar-se
como um protagonista de relevo no
digital. Por isso, o Congresso reuniu os players do mercado nacional,
num debate onde as oportunidades
e os desafios da revolução digital
foram centrais.
Os protagonistas desta transformação para o digital trouxeram as suas
ideias e opiniões, analisando-se
ainda casos concretos de mudança
em clientes, que mostraram o que já
se está em concreto a fazer nas áreas
de Energy, Commerce, Government,
Insurance, Manufacturing e Media.
Através destas storytellings, ficou
país tem de saber

claro que é possível transformar os
negócios com sucesso e preparar o
futuro, inspirando-se desta forma
todas as organizações a acelerar o
processo de transição rumo ao digital.
O Congresso contou também com
várias ‘Innovation Talks’ com oradores marcantes, que deram a sua
visão sobre temas que estão a marcar o futuro comum e delinearam
respostas a algumas das grandes
questões da atualidade. Os debates foram outra aposta, com novos
formatos de intervenções centradas
nos grandes temas que estão a marcar a economia e a sociedade, tanto
ao nível nacional, como europeu e
mundial.•
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O Congresso voltou a ser realizado no Centro Cultural de Belém

Com uma nova imagem, novos formatos e conteúdos diferenciadores, este encontro debateu os impactos de um mundo cada vez
mais digital

29º Digital Business Congress

Quase 1600 pessoas participaram nos dois dias de debate, centrados no futuro dos negócios

O humorista Ricardo Araújo Pereira abriu o Congresso, onde
veio fazer “Uma Conversa sobre Assuntos”

Na sessão de abertura, Rogério Carapuça, Presidente da
APDC, destacou o processo de transição para o digital
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Fátima Barros, ex-líder da ANACOM, foi a presidente da
edição deste ano do Congresso

João Cadete de Matos, atual Presidente do regulador, deixou
bem claras as metas e objetivos que definiu para o futuro

João Galamba, secretário
de Estado Adjunto e da
Energia, fez o arranque da
sessão sobre o futuro do
setor da energia

29º Digital Business Congress

Alexandra Leitão, ministra da Modernização do Estado e da
Administração Pública, não tem dúvidas de que os desafios
que se colocam à AP são grandes

Pelo Grande Auditório do CCB passaram
histórias de várias empresas dos
setores em análise que mostraram
que é possível avançar com sucesso no
digital

A apresentadora de tv e empresária Cristina Ferreira participou no debate sobre o
futuro dos media em Portugal
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O tema do 5G e o debate
entre os CTO’s dos
operadores atraiu as
atenções de todos os
participantes

A dinâmica do Congresso foi assegurada por um host.
João Adelino Faria, jornalista da RTP, esteve em palco em
permanência e fez a diferença

Para o governante, “2020 será um ano
charneira nas comunicações, pleno de
eventos estratégicos e estruturantes”

Alberto Souto de Miranda, secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, deu
o mote ao debate entre os líderes dos operadores

29º Digital Business Congress

Pedro Siza Vieira, ministro de Estado, da Economia e da
Transição Digital, encerrou o Congresso, destacando a
estratégia e visão do Governo para o país

Tal como tem vindo a acontecer em anos anteriores, a
sessão com os CEO da Altice, NOS e Vodafone voltou a
encher o Grande Auditório do CCB

O secretário de Estado para
a Transição Digital, André de Aragão Azevedo, abordou no
jantar da APDC a estratégia nacional para o digital

A APDC realizou a 18 de novembro o jantar comemorativo do 35º aniversario, evento que, em simultâneo, promoveu o
lançamento do Congresso
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programa
20 NOVEMBRO

21 NOVEMBRO

09:00 SESSÃO DE ABERTURA

09:30	
INNOVATION TALK: THE AGE OF
RELEVANCE

10:30

Abertura Exposição
10:00	
THE FUTURE OF INSURANCE

11:00	
INNOVATION TALK: THE FUTURE OF
HUMANITY IN A TECH WORLD

HUMANS WANTED! ROBOTS NEED YOU!
10:00	

THE FUTURE OF MANUFACTURING
11:30	

11:15	Coffee Break & Networking

TECH INNOVATION IN FOOTBALL
11:30	

INNOVATION TALK: MAIN TRENDS IN
11:30	
CORPORATE ANALYTICS

INNOVATION TALK: HOW EDGE
12:30	
COMPUTING CAN POWER NEXT MOBILE
INTERNET ECONOMY

THE FUTURE OF COMMERCE
12:00	
12:00	
REGULAÇÃO

13:00	Almoço
13:15	Almoço
14:00	
THE FUTURE OF ENERGY
HOW TO REALLY CONNECT IN A WORLD
14:00	
OF TECH

14:30	
INNOVATION TALK: 5G AND BUSINESS
DISRUPTION
THE FUTURE OF MEDIA
15:00	

IS TECHNOLOGY KILLING TALENT?
14:30	
15:00	
EUROPEAN TAXATION ON TECH GIANTS
THE FUTURE OF 5G
15:30	
15:50	
INNOVATION TALK: O FUTURO DO
TURISMO

TELCO FUTURISM: THE IMPACT OF
16:00	
QUANTUM TECHNOLOGY
16:30	Coffee Break & Networking

16:30	Coffee Break & Networking
17:00	
THE FUTURE OF GOVERNMENT
17:00	
WHY YOUR DIGITAL REPUTATION
MATTERS - HOW TO INFLUENCE IT

17:00	
ESTADO DA NAÇÃO DAS
COMUNICAÇÕES
18:30	
SESSÃO DE ENCERRAMENTO

NEARSHORE OUTSOURCING: BENEFITS
18:00	
& REMUNERATION TRENDS

Grande Auditório
Sala Almada Negreiros
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29º Digital Business Congress

SESSÃO DE ABERTURA

Rogério Carapuça

Fátima Barros

Presidente, APDC

Presidente, 29º Congresso

“A revolução digital veio mudar o mundo,
ao trazer o crescimento exponencial da
capacidade de cálculo e da capacidade de
armazenamento”

“Os desafios que vivemos já não são
apenas do setor, mas da economia e do
país. A globalização e a tecnologia estão
a transformar tudo e assistimos hoje ao
redesenho de um novo sistema económico”

“Há várias evidências desta mudança, como a
existência de players digitais maiores do que
os próprios países. O mundo mudou também
porque a perceção de valor é hoje liderada
por empresas que não existiam ou porque
as comunidades globais deixaram de ser os
países para serem as grandes plataformas
digitais”
“A APDC tem de olhar para este novo mundo
e perceber o que está a mudar efetivamente
nos negócios. É isso que vamos fazer neste
Congresso. Ver o que está a acontecer e como
se está a aplicar a transformação digital no
nosso país”

“A era digital está a transformar radicalmente
o mundo, de todas as formas. Tudo será
muito diferente no futuro, com novos e
graves desafios. Como a sobrevivência da
democracia, ameaçada pelas redes sociais e
pela proliferação das fake news. Ou a ameaça
que digitalização traz à concorrência, com
criação de barreiras à entrada e a dimensão
dos gigantes digitais”
“Precisamos de políticas públicas adaptadas
à nova era, mas, para isso, precisamos
de políticos que percebam de tecnologia
ou de pessoas com formação tecnológica
na política. Não basta ter instrumentos
regulatórios adequados, é preciso ter pessoas
que percebam como funciona”
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Miguel Gaspar

João Cadete Matos

“O desafio de Lisboa é ser cada vez mais

“A ANACOM defende o leilão (no 5G),
por se tratar de um processo potencialmente
mais transparente e objetivo para todos os
interessados e menos intrusivo nos planos
de negócio. Pretende-se viabilizar operações
com diferentes dimensões, estimulando a
utilização eficiente do espectro e diminuindo
a motivação para atribuições inconsequentes
deste recurso”

Vereador, Câmara Municipal de Lisboa

uma cidade inteligente. Mas temos um
problema de pessoas e de processos e não um
problema de tecnologia. Trazer, por exemplo,
a Administração Pública para um mundo
digital é uma empreitada quase tão grande
como descobrir o Brasil”
“Lisboa é hoje um laboratório de
experimentação, de dados urbanos, com
uma enorme abertura à inovação e ao
empreendedorismo. Com o boom de
desenvolvimento das redes, temos de ir mais
além, com parcerias para melhorar ainda
mais a oferta da cidade na fibra e no 5G”
“A Autarquia tem capacidade de investimento
e está apostada na modernização das suas
infraestruturas básicas. Gostávamos muito
de o fazer com o setor privado. Juntos,
conseguimos trazer mais valor, mais
qualidade de vida e uma massa crítica de
talento à cidade”

Presidente, ANACOM

“Num contexto de desenvolvimento de redes
e aplicações 5G, as poupanças que serão
potenciadas com a partilha constituem uma
mais-valia para o mercado, que potencia o
investimento e facilita o respetivo retorno
e é vantajosa para os utilizadores finais,
que poderão beneficiar de preços mais
competitivos”
“Gostaríamos que a regulação e a ação
sancionatória não tivessem de ser a única
solução. Mas o regulador existe para cumprir
a sua missão. É isso que o país espera e
exige e é isso que em circunstância alguma
podemos deixar de fazer. Todas as decisões
são tomadas num estrito cumprimento das
obrigações legais e sempre com total isenção.
A ANACOM não se deixa condicionar”

29º Digital Business Congress

THE FUTURE OF MANUFACTURING

“Para dar uma nova experiência ao
consumidor, há que saber criar um novo
modelo de negócio, mudar o paradigma e
posicionar-se na cadeia de valor. Só assim
se sobrevive neste mercado competitivo. Há
vários exemplos de companhias a mudarem
para o negócio do século XXI nas mais
variadas áreas, com mudanças radicais e
estratégicas e ecossistemas de parceiros”

Laurent Deloire

Managing Partner in charge of Industry Consulting for the
Europe South region, DXC Technology

“As empresas estão a ser obrigadas a mudar
e este é o desafio do manufacturing. Terão
de endereçar os consumidores e as pressões
económicas do mercado. A digitalização
dos produtos é um game changer na cadeia
de valor e todas as organizações terão de
se reinventar. Para tirar todo o valor da
tecnologia há que pensar de forma diferente”

“O segredo do futuro do manufacturing
envolverá a internet de tudo, as operações
digitais, mais inteligência artificial,
mobilidade e uma experiência do utilizador
seamless. Porque hoje tudo é conectável
com o 5G, a IoT ou a cloud. Ter operações
digitais ágeis é essencial, usando os dados em
continuidade, para criar produtos, reforçar
a operação e a eficiência e oferecer novos
serviços”
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CLIENT STORIES
Navigator: O papel da tecnologia
na indústria do papel

Adriano Serrano

EPAL: A água que renova as nossas
vidas

Sérgio Trindade

CIO, com André Rodrigues
Manager Systems Engineer, Cisco

Diretor de Sistemas de Informação,
com Carlos Leite, Diretor Geral, HPE

“As nossas fábricas têm intensidade tecnológica
muito grande e são muito integradas. Temos
dezenas de milhares de sensores, com sistemas
totalmente integrados e ligados em tempo real.
O que levanta enormes desafios no tratamento
de dados para otimizar toda a operação e não
apenas a produção”.

“O projeto ‘outra cloud’, desenvolvido
com a HPE, tem a ambição de acabar
com os sistemas legacy e dispersos. O que
implicou construir um novo datacenter para
concentrar tudo. Queríamos ainda oferecer
soluções diferentes para os clientes finais
e criar parcerias, para fazer com que tudo
funcione”

“Dentro dos projetos digitais, estamos muito
centrados na produção, mas estamos a olhar
para outras áreas, como a gestão de clientes e
fornecedores. Porque gerir a gestão e a relação
com os fornecedores é muito complexo, dado
que temos muitos de pequena dimensão.
Acabámos por alargar o nosso espetro e fazer
uma digitalização total dos processos”
“O tema da sustentabilidade é um grande
compromisso da companhia, com um plano
de ação e objetivos concretos. Reaproveitamos
o produto florestal e investimos em centrais
termoelétricas, sendo a produção de energia
já um negócio relevante. O objetivo é em
2035 atingirmos a neutralidade carbónica”

“Hoje, temos um modelo híbrido de cloud
que nos permite dar resposta ao mercado.
São alavancas para assegurar que o que o
negócio nos pede é assegurado e estamos a
abrir o modelo para o resto dos stakeholders.
Garantimos mais transparência e confiança
para os consumidores e um aumento de
qualidade da decisão da EPAL”
“É essencial termos um parceiro e não um
fornecedor, que se envolva e nos entenda.
Que saiba localmente trabalhar a necessidade
do cliente e fazer parte da equipa, que
conheça as soluções e que saiba trazê-las para
o mundo do nosso negócio. Continuando a
acrescentar valor”

29º Digital Business Congress

THE FUTURE OF ENERGY

“Nada é possível sem digitalização e
tecnologias de informação. Temos de
duplicar a nossa capacidade em tecnologias
renováveis, para cumprir as metas a que nos
comprometemos. E ter ainda cidadãos mais
informados e envolvidos, com participação
ativa no sistema”

João Galamba

Secretário de Estado Adjunto e da Energia

“Temos metas ambiciosas, mas realistas
para os objetivos de neutralidade carbónica.
Portugal tem obrigação de ser ambicioso na
descarbonização da economia e tem de ir
além das metas de Bruxelas”

“Esperamos contributos importantes das
TIC para o setor energético. Queremos
colocar Portugal na transição energética
que é necessária. É uma extraordinária
oportunidade para o país e queremos mesmo
aproveitá-la”
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CLIENT STORIES
Digital @ EDP - How are we dealing
with big waves

Linda Jackman

VP, Utilities Strategic Accounts EMEA, Oracle

“As utilities de energia, no modelo tradicional,
são virtualmente invisíveis para os clientes.
Mas precisam de perceber o que está a vir no
horizonte e que vai disrromper o setor, por
força do que os clientes querem e pela entrada
de novos concorrentes”
“Está a começar a surgir o termo prosumer:
o consumidor é o driver da mudança e
tem elevadas expetativas sobre o setor. Há
ainda grandes grupos que querem dados e
estão a perfilar-se como novos players de
energia, a par das tecnológicas. Estes novos
players são disruptivos e oferecem produtos
diferenciados”
“Esta é uma fase realmente interessante
para a indústria da energia. Mas quem está
no setor tem de ter muito cuidado com os
concorrentes, porque eles estão a chegar.
Por isso, precisam de inovar e de mudar,
apostando na digitalização”

Allen Vasconcelos

Deputy Marketing Director, com
Bruno Martinho
Managing Director, Accenture Strategy

“Tomámos a decisão de fazer uma aceleração
digital, para saber como lidar com um novo
mercado e ter sucesso. Quisemos prepararnos para os novos desafios, com uma resposta
estruturada para capturar o valor do digital e
gerar novos negócios, com uma abordagem o
mais simples possível”
“18 meses depois da implementação do
projeto, o que é que aconteceu? Mostrámos
que é possível fazer esta jornada. O modelo
foi o de ter uma nova abordagem que tinha
como objetivo mudar a forma de trabalhar de
12 mil pessoas do grupo”
“Entre as lições aprendidas, para além da
preocupação da velocidade, estamos agora
mais centrados na cooperação, em colocar
as pessoas em conjunto. Já não se trata de
uma transformação tecnológica, mas de uma
transformação cultural para o digital, o que é
muito mais difícil”

29º Digital Business Congress

CLIENT STORIES
EDP Produção: Realidade Assistida/Aumentada – mito ou verdade?

Galp: How data is changing Energy

Patrícia Rebelo

Diretor de Inovação, com Lara Campos Tropa
Director of Enterprise Cross and Commercial,
Member of Local Board, IBM

Diretora de Eficiência, com
Pedro Borges
Diretor Executivo, Microsoft

“Em 2017 foi lançado o desafio de
experimentar a tecnologia de realidade
aumentada e assistida. O 1º impacto foi
positivo, mas o principal foi o trabalho de
equipa de um conjunto de pessoas para
encontrar soluções para os problemas que
foram surgindo. Assim como ter um conjunto
alargado de empresas, incluindo startups,
para o desenvolvimento de soluções”
“Existe na EDP uma plataforma para a gestão
de conhecimento. Mas com este projeto o
que se pretende é criar vídeos de como atuar
em determinado equipamento, o que é muito
valioso em termos de informação. Tem um
valor incalculável”
“O mundo tem de ser encarado como um
ecossistema alargado e aberto de parceiros.
Trabalhando com clientes que trazem novos
parceiros. Temos que testar novos produtos e
soluções e trabalhar em conjunto para gerar
novas ideias”

Jorge Fernandes

“A solução adotada de um assistente cognitivo
com recurso à IA é a ferramenta perfeita para
os nossos cientistas, porque permite chegar
à tomada de decisão num espaço de tempo
muito mais curto e com taxa de sucesso
muito superior. O que tem um impacto brutal
de exploração e na redução de emissões
associadas”
“Os dados são o maior recurso das empresas.
Tivemos de os estruturar e segmentar e de
definir um modelo de governance, assim
como implementar um data officer. Os dados
geram insights também para a inovação”
“Estamos numa grande renovação de talento,
aliando o conhecimento da empresa a novas
competências. Precisamos de pessoas que
consigam lidar com naturalidade com as
tecnologias e que tenham uma tendência
natural para a colaboração. Porque temos de
cooperar e trabalhar em conjunto para nos
prepararmos para os desafios do futuro”
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EDA: A Transformação Digital
ao serviço do negócio
ter comunicações robustas e fiáveis e uma
digitalização que resolva os problemas”
“Iniciámos o desenvolvimento de soluções de
mobilidade nas diversas áreas de manutenção
e operacionais e temos mais de 20 aplicações
para melhorar a produtividade. A mobilidade
pode ser acelerada com a inteligência
aumentada e a assistência remota e tem
melhorado claramente a atuação da empresa
e a resposta mais rápida aos clientes”

Paulo Menezes

Assessor do CEO, com Miguel Leocádio
Associate Executive, Novabase Digital

“Se há desafios para a transformação digital
das utilities do continente, são maiores para
uma empresa que opera nas 9 ilhas dos
Açores, nas áreas de produção, distribuição
e comercialização de energia. Temos de

“Este é um caminho longo que temos vindo
a percorrer e que vamos tentar acelerar.
Machine learning, realidade aumentada
e virtual, assistência remota, mobilidade,
modelos preditivos e cliente serão as apostas
para o futuro em termos de transformação
para o digital”

29º Digital Business Congress

THE FUTURE OF GOVERNMENT

Alexandra Leitão

Ministra da Modernização do Estado e da Administração
Pública

“A modernização do Estado é um processo
que implica tecnologia, pessoas e gestão.
Temos de apostar nas pessoas e desenvolver
projetos inovadores. De ter lideranças
mobilizadoras e promotoras da mudança
e modelos que apostem na inovação. Este
é o caminho que já estamos a trilhar e que
queremos continuar”
“É essencial repensar a forma como
desenhamos os serviços digitais para os
cidadãos e empresas, dando-lhes uma voz
ativa no processo. Assim como ouvir os
trabalhadores. Propomo-nos renovar o
Simplex, para que seja mais participado e
transparente”
“O Governo vai assegurar que os 25 serviços
mais utilizados por cidadãos e empresas
sejam totalmente digitalizados. Mas temos
de recentrar o foco no cidadão, garantindo
que ninguém fica para trás. A dimensão dos
desafios que se colocam é grande. Não é uma
tarefa fácil, mas contamos com todos para
continuar a progredir e a consolidar uma
cultura de inovação na AP”
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CLIENT STORIES
Autoridade Tributária - Vision
of the Future: Challenges and
opportunities of tax digitization

MINSAIT INDRA - A transformação
digital no mundo eleitoral

Cristina Frutos

Helena Borges
Diretora Geral

“Procuramos usar a tecnologia para todos
entenderem e agir. Os níveis de controle
aumentaram e isso reflete-se na subida das
obrigações de cumprimento. Criámos um
ambiente de trabalho que oferece ao país a
previsibilidade na arrecadação de receita e aos
contribuintes mais certeza e previsibilidade,
reduzindo a conflitualidade”
“Não podemos distanciar-nos da realidade.
Temos de estar sempre a medir se há ou não
capacidade da sociedade para acompanhar as
novas soluções que queremos implementar.
Temos de compreender as necessidades e as
exigências dos cidadãos e empresas e tentar
dar-lhes resposta”
“A segurança e a fiabilidade é uma das nossas
prioridades. Não poderia ser de outra forma,
porque vivemos da informação e dos dados.
Constitui a nossa prioridade de base do
serviço, para as pessoas terem connosco uma
experiência de cidadania e de participação”

Diretora Processos Eleitorais

“Estão a ser minadas as razões da legitimidade
das eleições, com um cada vez menor
engagement dos eleitores, a desinformação e as
ameaças híbridas vindas de todo o lado, como
os ciberataques. Este tema será cada vez mais
relevante no futuro. Estes são tempos instáveis”
“Não há uma única resposta para endereçar
todos os desafios. Mas as eleições terão de
adotar um modelo multicanal, para dar total
acessibilidade e opções aos votantes. Os
cidadãos devem escolher o que for melhor
para eles”
“Há várias respostas na Europa a estes tempos
de incerteza em torno das eleições. Umas mais
tradicionais, onde a tecnologia é olhada como
uma vulnerabilidade. Outras que olham a
tecnologia como um enabler. As eleições são
um serviço público e têm de dar resposta às
condições da era digital”

29º Digital Business Congress

CLIENT STORIES
AMA - ePORTUGAL: Novo Portal
de serviços públicos

tentativa de resolver o problema foi através
do conceito das Lojas do Cidadão, que
posicionaram a AP de forma oposta ao
tradicional: ser a casa do cidadão, com todas
as valências no mesmo local. O portal tem a
mesma lógica, mas no digital”
“O projeto arrancou há cerca de um ano,
com vários princípios orientadores: focado
nos utilizadores, mais inclusivo e acessível
e veículo de melhor e maior coordenação
dentro da AP, de uma forma mais eficaz e
eficiente. Estratégia é combinar tecnologia e
pessoas e ter sempre estas na agenda”

Sara Carrasqueiro

Vogal do Conselho Diretivo, com
Nuno Santos
CEO, Gfi

“O portal integrado visa resolver o problema
da fragmentação da AP e tornar mais
acessível o serviço para o cidadão. A primeira

“O portal permitiu integrar um novo
conjunto de aplicações, todas enquadradas no
mesmo layout e é isso que vamos trabalhar no
futuro. É este o caminho que queremos fazer,
facilitando o acesso a várias aplicações, numa
perspetiva omnicanal, o que é um fator de
eficiência e de colaboração dentro da AP”
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THE FUTURE OF INSURANCE

“A ideia one-size-fits-all está a desaparecer.
Cada vez mais, serão as ofertas
personalizadas que darão acesso a novos
segmentos de negócio. As seguradoras
terão de pensar como querem posicionar-se
neste novo mundo, pois há várias formas de
participarem”

Mukul Ahuja
Partner, Deloitte

“A inovação disruptiva está a tornar-se no
novo normal nos seguros. Há players que
estão a construir o seu próprio ecossistema
e plataformas para responder a um novo
mercado, com novos tipos de produtos
ajustados ao mundo digital e às novas
tendências”

“Ser uma plataforma para o consumidor,
especializar-se em produtos e serviços
com valor especial, ser uma utility provider
ou focar-se em segmentos específicos
são as formas para estar no novo mundo.
Todas elas implicam desafios e são difíceis
de concretizar. As empresas terão de se
questionar sobre o que pretendem para
vencerem no futuro”

29º Digital Business Congress

CLIENT STORIES
Fidelidade - Transformação de
negócio de base digital através do
desenvolvimento dos processos
tecnológicos

Next best action at AGEAS

Magdalena Neate

Head of Data Mining & Retention for Marketing,
com Miguel Valente, Industry Leader, SAS

Rogério Campos Henriques
Vice-Presidente, com Manuel Maria Correia,
General Manager, DXC Technology

“A nossa jornada começou há algum
tempo, avançando-se devagar, para criar
sensibilização para o potencial do digital no
negócio. Criámos um conjunto de estruturas
novas e a organização começou a abrir-se ao
exterior. Hoje, não há uma agenda digital,
porque o digital está em todo o lado. O que
existe é uma agenda de transformação do
negócio”
“A tecnologia está em todo o lado, mas é um
enabler para nos desenvolvermos. Se tudo
funcionar bem, ela desaparece. O grande
desafio acaba por estar do lado das pessoas”
“Há um conjunto de caminhos de futuro.
Devemos ser uma empresa mais tecnológica
e driven by data e analítica. Mais integrada
e presente na vida das pessoas, na lógica de
ecossistemas. Mais ágil e onde as pessoas têm
um papel diferente. Tem de ser uma empresa
muito mais humana”

“O futuro dos seguros será totalmente
diferente do que foi até agora. Temos de
traduzir a missão de dar uma experiência
emocional e significativa na vida das pessoas,
com uma estratégia real e relevante”
“Temos de ter um plano totalmente
personalizado de contacto com cada cliente,
com uma mensagem certa, no canal certo e
no timing certo. Os dados e a analítica são
fundamentais para fazer este percurso de
mudança, porque permitem segmentação,
predição e previsão”
“A questão que se coloca é saber qual o
papel dos seguros. A nossa resposta tem de
evoluir e antecipar a evolução do mercado,
assegurando que a máquina de decisão está
a funcionar e preparada para este mundo de
dados. Temos de saber qual é a nossa melhor
abordagem para cada cliente”

23

THE FUTURE OF COMMERCE

no pagamento e na gestão de reclamações,
porque há muitas experiências de compra
digital que correm mal”
“Em Portugal, os pagamentos são muito
seguros. Temos de convencer os clientes
disso, dando nomeadamente mais opções de
pagamento na jornada de compra. Há que
imaginar ofertas que acrescentem valor para
o consumidor

Ricardo Chaves

Chief Commercial Officer, SIBS

“O negócio do e-commerce tem características
essenciais: ser de confiança, antecipar as
necessidades dos clientes e melhorar a
experiência de compra online. Há ainda
uma enorme desconfiança nas entregas,

“Temos de trabalhar sempre com os parceiros
para ter novas ideias inovadoras para lançar
no mercado. É também necessário aumentar
a literacia financeira do consumidor e
das PME. Sem isso, o ecommerce não vai
acelerar”
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CLIENT STORIES
El Corte Inglês - Machine Learning
ao serviço do marketing de
aquisição

Lojas NOS: mobilidade favorece
atendimento personalizado

João Aroeira Gonçalves e Lígia Silva
António Ribeiro

Head of Ecommerce, com
Joana Santos
E-commerce Acquisition Expert, Google

“O grupo definiu estrategicamente avançar
no e-commerce em 2015, criando uma
plataforma completamente nova. O
desafio foi criar o serviço, dando uma boa
experiência online ao cliente e responder à
ameaça dos gigantes da internet”
“Há uma transformação cultural muito
grande no grupo e acreditamos no potencial
da tecnologia. As skills são muito diferentes
e hoje temos perfis muito técnicos, que
conseguem tratar dados massivamente”
“Vamos assistir a uma integração entre os
dois mundos e conseguir usar os dados de
lojas físicas e de e-commerce. Há muitos
dados e é difícil trabalhá-los, mas temos de
conseguir fazê-lo e ter a informação relevante.
O next step tem muito a ver com a predição e
a forma como vamos usar os dados”

IT Director Delivery and Transformation e Retail Director

“No retalho, o que realmente faz a diferença
é a experiência global do cliente em loja.
Ter uma ferramenta de atendimento ajuda
a perceber o cliente e a sua história, num
grupo que trabalha em omichannel. Temos
de conhecer comportamentos e dar opções e
oferta de produtos” – Lígia Silva
“Olhámos para a jornada mais holística
do cliente e as suas preferências. O tema
da mobilidade está na ordem do dia e o
cliente privilegia-a. A experiência tem de ser
consistente em todos os pontos de contacto,
num contexto de personalização” – Lígia Silva
“A mobilidade em loja foi definida para se
saber como é que poderá potenciar a venda
e simplificar os processos, permitindo
ainda à empresa ganhar mais eficiência no
serviço. Com processos mais ágeis e gestão
documental muito mais célere” – João
Aroeira Gonçalves
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Jerónimo Martins - Pingo Doce and
go: can we build today the store of
the future?
processo de pagamento é similar ao da Uber,
embora existam mais opções para clientes
como menos confiança”

André Ribeiro de Faria

Chief Marketing and Consumer Officer

“A nova loja Pingo Doce and Go, na Nova
SBE, em Carcavelos, tem como objetivo testar
a solução de pagamento sem dinheiro físico.
Não há redução de pessoal, que foi realocado
a outras funções dentro da loja, onde o

“Esta loja é um laboratório, com muitos
desenvolvimentos e bugs para resolver, para
aprendermos e testarmos. Usar a tecnologia
para se perceber como é que nos ajuda a dar
uma melhor experiência ao consumidor.
As pessoas já começam a usar a loja como
se fosse a sua despensa, o que é um novo
mindset”
“O grande problema nas inovações é a cultura
e a forma como lidamos com ela na empresa.
Não há fórmulas mágicas, temos de perceber
como conseguimos ultrapassar os entraves. O
futuro vai-se construindo. É um processo”
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THE FUTURE OF MEDIA

“Combater as fake news é lutar todos os dias
contra isso. Temos de saber como lidar com
as redes sociais e ver o que é vantajoso e o que
ameaça a nossa imagem. Este é um caminho
que vamos construindo”

Cristina Ferreira

Apresentadora de televisão, SIC

“A tecnologia mudou muito os media e não
sabemos ainda muito bem como lidar com ela.
Temos de perceber o que é mais vantajoso e o
que não é. A forma como chegamos às pessoas
nos diferentes meios veio ajudar a consolidar a
minha marca. Acredito numa convergência de
meios “

“Estou na fase de observação. Não faço parte do
grupo de pessoas que prevê uma nova forma de
ver tv. O que vai ter de haver é uma reinvenção.
Que já aconteceu. Mas acredito que, quando
apostamos na personalização e na qualidade, as
pessoas vão continuar a ver televisão”
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Tomás Froes

André Freire de Andrade

“Já se sente uma evolução gigante na
velocidade de criação de conteúdos. O digital
não veio matar ninguém e está a ajudar a
não matar a rádio, que foi a área que melhor
se adaptou ao digital, tal como o outdoor.
Já a imprensa e a televisão atrasaram-se na
transformação”

“A preocupação hoje é como construir marcas
mais fortes, numa altura em que a consumer
journey se transformou de uma forma brutal.
É muito mais complexa, com muitos touch
points, e as marcas têm muitas dificuldades em
ligar-se aos consumidores”

Fundador, PARTNERS

CEO, Dentsu Aegis Network Iberia

“Nas agências, tentamos dizer aos clientes
que, mais importante que a big data, é a long
data: criar a confiança nos clientes, sabendo
construir a marca, com uma história que se
conta. Tem de ser relevante e rentável e, para
isso, tem que se pensar a longo termo”

“As marcas têm de contar histórias relevantes
para os consumidores. Uma marca má não
tem hipótese, porque a transparência trazida
pelo digital é muito maior. Mas construir uma
marca é complexo, já que a personalização
significa conversar com as pessoas de formas
diferentes”

“No dia-a-dia, através dos dados, tem que se
construir uma marca de notoriedade, com
história e que gere confiança. Mas hoje ainda
avaliamos a curto-prazo e muito menos a
longo-prazo, que é o que deveríamos fazer.
Confiança e importância do conteúdo são
essenciais”

“A marca tem de continuar a construir a sua
história, a ser o seu próprio embaixador. Mas
tem dificuldade em saber qual é a combinação
certa, numa realidade de complexidade
enorme, para gerir a sua imagem. A nossa
indústria vai mudar de uma forma brutal e não
vai ser fácil este processo”
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CLIENT STORIES
Sport TV - Melhoria da Experiência
de Cliente em plataformas digitais

RTP - Alcançar os inalcançáveis: o
projeto RTP Arena e os desportos
eletrónicos, uma narrativa da
geração Z

Nuno Ferreira Pires
CEO, com
Sérgio Lee
Partner, Deloitte

“O setor foi obrigado a perceber como usar a
mobilidade e tecnologia e a readaptar-se ao
mercado. O poder e a responsabilidade dos
media para poder cumprir com a expetativa
dos consumidores é grande. Tivemos de saber
como criar um forte elo de ligação com o
cliente e revolucionar a presença digital”
“O cliente digital é muito exigente e não quer
bullshit. Quer sempre ser o primeiro a ser
notificado, de forma personalizada, e com
uma oferta interativa que lhe dê o self control.
Por isso, apostámos numa oferta sustentável,
interativa, simples, agradável e eficaz. E os
resultados falam por si”
“Temos a sorte de, investindo muito pouco,
estamos numa indústria muito procurada,
com uma atração orgânica grande. O que é
uma vantagem”

Daniel Rodrigues
Product Manager

“Este é um projeto que pretende alcançar
uma geração que é muito resistente a todos
os conteúdos do meio tradicional. Estes
inalcançáveis são 1,3 milhões de pessoas entre
os 15 e os 29 anos. Se forem millennals temos 8
segundos para os alcançar, se forem Z temos 5
segundos”
“A RTP apostou no gaming competitivo.
Não importa o jogo que se joga, mas que
os melhores joguem no RTP Arena em live
streaming digital, para aprender com eles. É
a transmissão desportiva do presente e do
futuro”
“Tentamos acrescentar valor a um produto
que já existia e era procurado. Se o conteúdo
for genuíno, vai ter público. E quando é muito
específico, não dá para fingir. Os mais jovens
descobrem facilmente que é bullshit. Não é
possível fingir o que não se é”
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THE FUTURE OF 5G

“Faz todo o sentido que exista espetro
compatível com a promessa do 5G. Se vamos
ter fatias mais finas, então teremos um 5G
coxo. Se encolhermos a largura de banda, não
se vai conseguir responder às promessas feitas
às empresas. Temos de ter espetro que valide
as promessas feitas pela tecnologia”

João Nascimento
CTO, Vodafone

“O 5G vai trazer novas áreas de negócio e os
operadores vão poder trabalhar com mais
setores, como o automóvel ou a medicina.
Este é um novo mundo que tem de ser
desbravado, mas se estamos a restringir o
crescimento da tecnologia e das iniciativas
a ela associadas, estamos a travar o ritmo de
evolução”

“Não queremos que o 5G fique confinado
às cidades. Mas este é um problema que não
deve ser exclusivamente dos operadores.
Deveriam existir modelos de coinvestimento
para a cobertura de todas as zonas e isso
já foi implementado com sucesso noutros
mercados”

29º Digital Business Congress

Jorge Graça

Luís Alveirinho

“Disponibilizar o 5G enquanto tecnologia
é a parte mais simples do processo, porque
a componente técnica está garantida. Onde
falta conhecimento na discussão do 5G é
nos novos serviços e é aqui que está o atraso.
As novas funcionalidades não estão a ser
debatidas, conhecidas e preparadas”

“Quando falamos em atraso temos de ter
noção do momento tecnológico. Temos
tecnologia disponível, know-how, clientes
expectantes e previsões positivas. Mas não
estão criadas as condições para os operadores
lançarem esse tipo de serviços, que vão
inegavelmente melhorar a qualidade de vida
das pessoas e o negócio das empresas”

CTO, NOS

“Sempre que houver oportunidade de
partilha de infraestruturas, deve ser
aproveitada. Somos uma referência e um
exemplo que pode ser usado noutros países,
porque conseguimos arranjar modelos que
faziam sentido para as nossas necessidades
“A partir do momento em que se define um
desígnio nacional e se criam as condições
políticas para conseguirmos criar um projeto
bem-sucedido, a probabilidade de sucesso é
maior”

CTO, Altice

“Somos contra o roaming nacional, porque
somos um país relativamente pequeno. A
questão surgiu na sequência dos incêndios
de 2017 e tinha um objetivo específico.
Mas transportá-la para a rede nacional
cria um conjunto de questões que tem
de ser bem avaliado, como o impacto no
dimensionamento da rede”
“Estamos abertos a avaliar as partilhas.
Olhamos muito para a partilha na ótica
dos custos, mas existem outras vertentes. O
modelo de coinvestimento funcionou muito
bem no passado e pode ser agora explorado.
Aliás, é um modelo que tem eco noutros
países”
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INNOVATION TALKs
THE FUTURE OF HUMANITY IN
A TECH WORLD

HOW EDGE COMPUTING
CAN POWER NEXT MOBILE
INTERNET ECONOMY

Ananya Chadha

Geneticist | ML/AI Developer | Blockchain Engineer | Lifelong
Learner

“Vamos ter de aumentar a inteligência humana
para fazer frente aos múltiplos desafios que
temos pela frente. E isso só poderá ser possível
com os computadores. A tecnologia tem
capacidade para desenvolver as capacidades
humanas, através de implantes cerebrais,
trazendo-nos novos conhecimentos e skills”
“No futuro, poderemos redefinir o que é ser
humano. A tecnologia tem muito potencial e
está realmente a mover-se muito rápido, com
utilizações em todas as áreas, e a redefinir
completamente a forma como vivemos. Mas
há muitas dúvidas a que há que dar resposta.
Poderá o cérebro ser atacado por um hacker?”
“O mundo está a mudar muito depressa e as
tecnologias estão a desenvolver-se a curvas
exponenciais. Hoje, há tecnologias para
todas as áreas e podemos aprender tudo. O
conhecimento é muito poderoso e é a única
forma de avançar é aprender, porque tudo está
a ser revolucionalizado”

Shamik Mishra

Assistant Vice President for Research & Innovation, Altran

“Com o edge computing será possível
estar muito mais perto da ação, ganhando
capacidade de resposta e reduzindo custos.
É o mais importante elemento para um
operador monetizar a rede de 5G e permite
maior qualidade de experiência na realidade
aumentada e virtual”
“Conseguir novas fontes de rendimentos,
redução de custos, maior produtividade e
eficiência operacional são os drivers para a
adoção das soluções edge computing. Hoje,
faz cada vez faz mais sentido fazer as coisas
localmente”
“Operadores, empresas, produtores de devices
e developers de aplicações são os stakeholders
do edge computing. São eles que vão permitir
ter aplicações nativas, com a convergência
entre a baixa latência, IA e a próxima geração
de devices”
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INNOVATION TALKs
O FUTURO DO TURISMO

Roberto Antunes

Miguel Dias Fernandes

“O NEST é um projeto criado em julho com
o objetivo de posicionar ainda mais Portugal
como líder global de inovação no setor do
turismo. Consumidor, turista e comunidades
são fundamentais para garantirmos um futuro
sustentável e satisfatório”

“É preciso olhar para o cliente e para a
alteração de hábitos que está a acontecer. O
turismo é um setor de ponta, numa posição
que tem vindo a ser amadurecida. É muito
importante aproveitar esta oportunidade para
maximizar as oportunidades que estão a surgir,
porque as tendências dos últimos anos podem
não ser sustentáveis”

Executive Director @ NEST - Centro de Inovação do Turismo
de Portugal

“Há várias fontes de fontes de inovação,
desde os living labs, para experimentação,
aos deep dives, para receber inputs e retirar
experiências. Assim como atuar como olheiro,
vendo tudo o que existe e é desenvolvido,
com capacidade transformadora, e cooperar
internacionalmente, bebendo a inovação do
que se faz lá fora e dar visibilidade ao país”
“Estamos a colaborar com a APDC para tirar
o retrato do estado da arte da maturidade
no turismo e para construir um plano de
capacitação nas áreas consideradas de carência.
Somos uma associação recente, com uma
estratégia muito forte para trazer a inovação ao
setor”

Consulting Partner, PwC

“As megatendências estão a mudar todos os
setores e negócios. E também estão a impactar
o turismo. Trabalhamos cada vez mais em
modelos de experiência e de sensorização,
mas também de subscrição, para ter acesso
aos serviços. Vivemos numa economia
on-demand”
“Usamos cada vez mais as plataformas digitais
e estamos sempre neste mundo digital, quando
chegamos aos destinos de turismo, com
plataformas de mobilidade, apps e serviços,
de forma multi-device e multi-plataforma.
Estamos num novo mundo, com novas
competências. O desafio principal tem a ver
com estar nos sapatos do turista”
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THE AGE OF RELEVANCE

MAIN TRENDS IN CORPORATE
ANALYTICS

Mark Curtis
Co-Founder, Fjord

“A relevância pessoal é o core da condição
humana. A globalização faz-nos sentir cada
vez mais pequenos e com muito pouco
controlo. Assim como a criação de uma
cultura para todo o mundo, que representa
a eliminação das diferenças, as alterações
climáticas, as mudanças no mercado de
trabalho ou o social media”
“A tecnologia está a acelerar as tendências
da relevância pessoal. IA, big data, novas
dimensões e a realidade sintética são uma
ameaçam porque criam novas dimensões e
versões da realidade. Os sintomas da perda
de relevância pessoal no mundo estão a criar
ameaças, como o terrorismo, radicalismos ou
o brexit. O que poderemos fazer perante esta
realidade é a grande questão”
“É aqui que o propósito - das pessoas e dos
negócios – assume importância, porque
dá-nos objetivos. Mas saber como alinhar o
propósito dos negócios com o dos clientes e
trabalhadores é um desafio. Há que saber criar
relevância para as pessoas, o que passa por
contribuir com a comunidade”

Miguel Godinho Matos

Professor Associado de SI de Gestão, Católica Lisbon

“Estamos não só a gerar mais dados do que
nunca, como estes vêm de múltiplas fontes a
velocidades aceleradas. Por isso, as grandes
empresas estão a intensificar os investimentos
em big data, computação e storage. Mas, para
transformar os dados em valor, a analítica terá
de estar na equação”
“Há três condições para retirar valor dos
dados: ter tecnologia, capital humano e
transformação da cultura para data science. A
ciência dos dados ajuda a reduzir a incerteza
das empresas face ao mercado e permite
reforçar as previsões em contextos de decisão”
“Nada do que está a ser feito é
transformacional. A maior parte dos
desenvolvimentos é apenas incremental, para
reduzir custos, partilhar valor ou tornar as
operações mais ágeis. Só as mudanças na
performance das previsões poderão gerar uma
disrupção do negócio. Mas tudo depende do
que se quer e se pretende alcançar”
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5G AND BUSINESS
DISRUPTION
pelos elevados valores alcançados. Para
Portugal, o desafio é saber qual é o papel que se
pretende com os leilões”
“Os resultados dos primeiros lançamentos do
5G são muito positivos. As pessoas já estão a
usar a tecnologia. Temos muitas ideias para o
mercado nacional, que estamos a discutir com
os operadores de telecomunicações e com o
ecossistema”

Ivan Rejon

Head of Strategy & Marketing, Ericsson

“O 5G está aí. As primeiras redes foram
lançadas em abril, pela Verizon e pelos
operadores da Coreia do Sul, onde há já 8%
da população a usar as redes. Na Europa,
os leilões em mercados como a Itália e a
Alemanha foram uma espécie de dejá-vu,

“Se o 5G for uma corrida, Portugal está
contente por a perder? O 5G é inovação,
regulação e capital humano. Precisamos
de uma estratégia política para suportar o
seu arranque, podendo o país beneficiar de
receitas de 4 mil milhões de euros até 2030.
Mas são necessárias políticas ambiciosas e um
adequado quadro regulatório”
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ESTADO DA NAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES

29º Digital Business Congress

Alberto Souto de Miranda

Alexandre Fonseca

“2020 será um ano charneira nas
comunicações, pleno de eventos estratégicos e
estruturantes. Desde as alterações à legislação,
passando pela reavaliação do âmbito do
serviço universal, pela diretiva e-privacy, ao
novo contrato de concessão do serviço postal.
Há também o elefante na sala. Mas há mais
vida além do 5G”

“Na TDT, foi apresentado à ANACOM
um calendário, de oito a 10 meses, para a
migração. O regulador impôs um calendário,
mas não conseguimos enfiar o Rossio na Rua
da Betesga. O atraso deve-se à incapacidade do
regulador em não ter tomado uma decisão na
TDT em tempo devido. Há uma total ausência
de visão estratégica”

“Podemos pintar um cenário cor de rosa e
proclamar que não estamos atrasados em
relação ao calendário europeu para o 5G.
E é verdade. Ainda é possível cumpri-lo.
E podemos optar por um cenário mais
pessimista e sublinhar os riscos. E também
não é mentira, porque os riscos estão aí bem
presentes”

“A preocupação é garantir que o espetro
seja atribuído de uma forma transparente,
equilibrada e justa. E que todos o comprem
no leilão, em condições de igualdade e acesso
para desenvolver um 5G a sério e não com g
pequenino”

Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações

“O 5G é uma poderosa alavanca para a
transformação digital da nossa sociedade,
beneficia e interage com a IA e potencia a IoT.
O Governo irá muito em breve aprovar em
CM a concretização destes princípios. Não
posso ainda divulgá-la, mas não é arriscado
dizer que as obrigações de cobertura serão
seletivas, sectoriais e faseadas, por etapas, até
2026”

CEO, Altice

“Temos um regulador que está mal com a
vida, que é completamente autista. Não tem
uma visão estratégica e que não foi capaz até
agora de apresentar uma única solução. A
única coisa que fez foi comprar guerras com
todos. Estamos num setor que não regula e
o problema é de quem está na liderança da
ANACOM, que passa o seu tempo entretido
a encontrar artefactos para puxar o setor para
baixo “
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Miguel Almeida

Mário Vaz

“O 5G não é uma corrida de 100 metros, é
uma maratona. O mais importante é garantir
que não sai coxo e as coisas não estão bem
encaminhadas neste sentido. Estou pouco
preocupado com o atraso. O que está em causa
é a possibilidade de ter um quase 5G, mas não
chegar lá, porque as quantidades de espetro
são mínimas”

“Factualmente estamos atrasados, mas é
recuperável. O timing não deve ser o fator
determinante, mas sim definir uma estratégia.
O 5G é demasiado importante para que possa
ser deixado na roda livre apenas do regulador.
A decisão é de elevado risco para o país, tem a
ver com se queremos ou não ter um 5G à séria
em Portugal”

“Trata-se de uma questão de política de
comunicações, a maior dos próximos 10 anos.
Tem de haver uma discussão pública sobre
um projeto que faça sentido para o país. Era
obrigação da ANACOM recolher o espetro
da Dense Air e ainda tem margem para
alterar a decisão. Estou confiante que o bom
senso vai prevalecer. Não é um problema dos
operadores, mas do país”

“Na temática dos preços e do 5G, é
impressionante ver a referência ao Eurostat
nos estudos da ANACOM, quando tem os
preços reais, pagos pelos clientes, que são
disponibilizados pelos operadores. Mas nada
consta sobre preços de regulação e de espetro,
que aumentaram 43% desde 2012”

CEO, NOS

“O que saiu em matéria de consulta pública
(no 5G) não diz nada. Não sei o que vai
acontecer. Mas preocupa-me que venham a ser
tomadas decisões com base em pressupostos
errados, com uma política de desinformação
consciente”

CEO, Vodafone

“Para dizer bem do governo é preciso que
haja também razões para isso e não é possível.
Fico contente por ter assumido as suas
responsabilidades para com o país no 5G e
por colocar o digital junto à economia. Mas é
bom que saiba que há um conflito entre duas
grandes potencias mundiais centrada no 5G, o
que mostra a relevância das telecomunicações.
O governo tem de olhar para uma estratégia e
um tempo de execução”
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TECH INNOVATION IN FOOTBALL

Hugo Freitas

Bruno Oliveira

Diretor IT, Federação Portuguesa de Futebol

Departamento de Tecnologia, Liga Portugal

“O VAR (árbitro assistente de vídeo) já está
ligado à cultura do futebol e veio para ficar.
Fomos a primeira federação a integrá-lo numa
competição feminina. A sua utilidade já não
é questionada ou sequer é um tema muito
polémico”

“O processo de criação, transferência e
tratamento da informação no futebol envolvia
muito papel, era essencialmente manual
e dava azo a erros. Os dados eram mais
difíceis de tratar e o modelo de comunicação
desatualizado, com uma probabilidade de
falhas grande”

“Uma das inovações que pode chegar
brevemente ao VAR visa a redução dos custos
do sistema, de forma a poder ser massificado.
Outra está ligado aos sistemas de suporte à
decisão, baseados na inteligência artificial, que
possam ajudar os árbitros. A ideia é facilitar a
decisão e reduzir as paragens de jogo”
“Se calhar conseguimos colocar todo o
processo de decisão de um VAR nas mãos
de uma máquina. Mas será que queremos
eliminar toda a componente humana do
futebol? O jogo de futebol é, na sua génese,
interpretativo e a tecnologia é meramente
lógica. Por isso, o VAR tem como premissa
base a mínima interferência e o máximo
benefício”

“Apostámos em desmaterializar e otimizar
todo o workflow. A plataforma e-liga aumenta
a segurança dos dados transferidos e otimiza
a sua distribuição e partilha pelas diferentes
plataformas, chegando a todas as partes
envolvidas, dentro e fora de campo, muito
mais rápido e de forma mais segura”
“Para o desenvolvimento do projeto,
estabelecemos parcerias críticas com parceiros
tecnológicos e otimizámos a criação e partilha
dos conteúdos. Agora, todos os relatórios e
demais processos habituais são preenchidos,
enviados e trabalhados de forma mais célere e
eficiente”
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Luís Vilar

Dean, Faculdade de Ciências da Saúde e do Desporto, Universidade Europeia

“A dúvida e o erro não deviam estragar o
espetáculo do futebol, mas percebo que é
importante reduzir a probabilidade de erro.
Mas um jogo de futebol tem muitas variáveis
e um comportamento mais complexo, pelo
que é importante ter uma decisão humana
associada”
“O grande problema do VAR está longe de ser
a tecnologia. O problema está no protocolo,
que terá de ser afinado. Quem é que pode
pedir o VAR? Quem tem a decisão? Como é
que o árbitro faz para consultar as imagens?
A tecnologia é muito boa, mas os protocolos é
que são aplicados”
“O grande papel da tecnologia vai estar na
transmissão dos conteúdos desportivos. Já a
expertise do árbitro está no posicionamento.
Há uma grande diferença entre tomar decisões
em movimento e tomar decisões em vídeo. Os
sistemas de tracking em jogo são importantes
ferramentas de decisão para otimização de
treinos, desempenho e táticas”

Nuno Filipe Miranda

Diretor de Marketing e Comunicações, Eleven Sports

“Temos dos melhores operadores a nível
europeu, no que diz respeito às condições
tecnológicas que oferece aos seus clientes.
Queríamos chegar aos operadores porque têm
mais de 90% do mercado e, em menos de 2
meses, chegámos aos 100 mil clientes”
“A tecnologia deve ser analisada dentro e fora
das quatro linhas, enquanto experiência dentro
do campo. O 5G pode ajudar a promover
esta inovação. E com os OTT’s, as receitas de
transmissão de jogos podem aumentar em
75%”
“Os novos modelos de transmissão permitem
uma relação mais direta com os clientes e
vão cortar os intermediários. Mas a pirataria
continua a ser o nosso maior concorrente: os
números podem ultrapassar o meio milhão de
pessoas”
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HOW TO REALLY CONNECT IN
A WORLD OF TECH

Fred Canto e Castro

IS TECHNOLOGY KILLING
TALENT?

Gonçalo Gaiolas

Founder e Chairman, Sonder People

VP of Community & Ecosystem, OutSystems

“Todos nós queremos ser bem-sucedidos.
Mas o sucesso profissional e a concretização de
objetivos não são obrigatoriamente sinónimo
de qualidade de vida e de felicidade. O stress,
a ansiedade e a pressão do dia-a-dia por
vezes desligam-nos do que é realmente mais
importante”

“Estamos ativamente à procura de novo
talento, mas dizemos aos nossos clientes que
vão precisar cada vez menos de engenheiros
de topo para aproveitarem ao máximo as
vantagens dos ecossistemas digitais. Temos
exemplos de empresas que se transformam
com sucesso recorrendo a recursos internos
requalificados”

“A nossa qualidade de vida é a qualidade das
nossas emoções. Passamos a vida inteira a
tentar conquistar coisas no mundo exterior,
para tentar preencher algum vazio interior
que tenhamos. Mas, na realidade, temos de
começar por dentro”
“Não nos podemos desconectar de quem
realmente somos e das pessoas à nossa volta.
Isso já nos aconteceu a todos, quando é isso
que faz a nossa vida mais feliz. Podemos estar
a correr depressa e numa direção para sermos
bem-sucedidos, mas na realidade isso não ser
realmente relevante para nós”

“A grande skill vai deixar de ser a
especialização tecnológica para passar a
algo como a criatividade ou a capacidade de
perceber as jornadas das pessoas. No futuro, os
melhores talentos do digital vão ser as pessoas
das humanidades, porque a tecnologia vai
ficando cada vez mais simples”
“O grande perigo da democratização são
os erros que podem ser criados. Vemos
milhares de portugueses a trabalharem em
tecnologia a partir de Portugal para fora. Há
uma oportunidade incrível para o país pegar
na flexibilidade e criatividade e servir muitos
mercados distintos”
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Gonçalo Vilhena

Henrique Paranhos

CIO, Randstad

CEO, WEbrand Agency & Co-fundador, Remote Shift

“Cada vez que trazemos a tecnologia para
dentro das organizações e transformamos
todos os processos, o que fica depois de toda
esta transformação é muito mais humano. A
tecnologia compra-se, mas conseguir cada
vez mais ter a nossa agenda a atratividade do
talento e pensar nos recursos humanos e qual é
o propósito da organização depende de nós”

“Há 3 formas de trabalhar remotamente. A
maior parte das empresas permite o trabalho
pontual a partir de casa. Mas há outras que
têm colaboradores a trabalhar 100% de
forma remota. Já no terceiro enquadramento,
trabalha-se de forma exclusivamente remota,
sem um escritório físico”

“O primeiro ingrediente importante no
processo de seleção para a requalificação do
talento é entender a motivação para mudar.
Depois, perceber se há capacidades de
raciocínio lógico, essenciais para aprender
tecnologia. Em 3 meses, pode-se entregar valor
destas pessoas”
“Cerca de 48% do trabalho ainda é em tarefas
administrativas. Temos que automatizar
todos os processos que o talento e os clientes
não valorizam. Temos de estar focados na
experiência humana. Tudo o resto tem de ser
automatizado, para preparar o futuro”

“Os desafios do trabalho remoto são grandes.
Como comunicar com alguém noutro fuso
horário ou com uma cultura de trabalho
completamente diferente da nossa. Mas a
tecnologia veio criar mais oportunidades que
obstáculos, porque permite trabalhar de forma
100% remota”
“Falam-se muito em digitalizar mais o país e
o tecido empresarial e promover o trabalho
remoto. Mas tem de haver políticas que
promovam este tipo de negócio e de modelo de
trabalho e elas ainda não existem. A legislação
tem de se modernizar e ajustar às novas
profissões e modelos de trabalho”
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João Duarte

Assistant Professor, NOVA SBE

“O país só conseguirá aproveitar todos os
benefícios do mundo digital se apostar já na
requalificação dos recursos. Cerca de 50%
das horas de trabalho em Portugal podem
ser automatizadas já hoje, o que significa
que quase um quarto da força de trabalho
pode deixar de existir na forma como a
conhecemos”
“Vamos ter novas tarefas e construir um novo
perfil de trabalhador. Por isso, as pessoas
precisam de atualizar as suas competências
e isto não pode ser visto como um ponto
negativo, mas sim como uma oportunidade de
crescimento e desenvolvimento. As tarefas de
baixo valor vão ser automatizadas e no lugar
delas vão surgir outras de valor acrescentado”
“A tecnologia não mata o talento, mas
seleciona-o e muda-o. Precisamos de
acelerar a requalificação, com uma solução
descentralizada. As empresas têm de ser
proativas, têm de se coordenar e participar em
iniciativas que promovam a requalificação.
Precisamos ainda que as políticas públicas
digam onde estão as oportunidades de
investimento”

Nuno Manalvo

Assessor do Presidente, CIP

“O país tem uma necessidade brutal de
requalificação, que pode atingir quase um
milhão de pessoas nos próximos 10 anos. São
necessárias políticas públicas e o envolvimento
das empresas para resolvermos este problema”
“Portugal tem um défice de competitividade
internacional. Temos mesmo de endereçar esta
questão e transformar um cenário que parece
catastrófico numa oportunidade”
“As mudanças de mentalidade e de paradigmas
são muito complicadas de fazer. A maior parte
das empresas ainda não sabe como fazer a
transformação para o digital e grande parte
dos processos de requalificação não é bem
feita”
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WHY YOUR DIGITAL REPUTATION MATTERS
– HOW TO INFLUENCE IT

Ana Garcia Martins

Dominic Vieira

A Pipoca Mais Doce, Blogger

Coaches & More, Football Agent

“A melhor forma de gerir a reputação é ser
autêntico. Se queremos ter uma voz, temos
de a assumir. Mais do que ser contido e estar
sempre à procura de consenso, é importante
afirmar a nossa opinião, mesmo que isso traga
dissabores e problemas de interpretação”

“Para que as redes sociais funcionem a sério,
temos de fazer as coisas a sério. É importante
garantir a existência de uma educação prévia
para que a gestão de imagem e a partilha da
vida profissional e pessoal seja feita de uma
forma ponderada”

“Quando os conteúdos já não acrescentam
nada, os leitores acabam por, naturalmente,
abandonar essas contas. As redes sociais
têm mais malefícios que benefícios, se não
soubermos estar nelas. Faz sentido fazermos
uma triagem dos benefícios que alguns
conteúdos trazem à nossa vida. Quem
consome está cada vez mais exigente”

“O online é, neste momento, palco para
divulgar novas coisas e pedir desculpas. É
como um comunicado de imprensa. O futebol
é um desporto muito emotivo, os jogadores
têm milhares de seguidores e em segundos um
erro pequeno assume dimensões gigantescas”

“A realidade das redes sociais desenvolveu-se
muito de repente e ainda não sabemos muito
bem qual será o impacto de tudo isto nas
novas gerações, que vivem dependentes das
tecnologias e de uma comunicação assente no
online”

“O número de seguidores nas redes sociais é
muito importante e tem um grande peso para
os jogadores. Não só em termos de valorização
pessoal como de patrocínios. Mas o número
nem sempre cria valor e este tipo de estratégia
nem sempre é bem entendida pelos jogadores.
A presença e postura online tem de ser
consistente”
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Joana Garoupa

Salvador Bourbon Ribeiro

“Mesmo as marcas fantásticas sofrem
repercussões no digital. Na Galp, estamos
a fazer um caminho calmo, tentando nesta
primeira fase estabelecer uma base, através da
abertura dos nossos canais e de embaixadores
digitais”

“Com a nossa presença digital, fazemos muito
pouco de diferente do que fazemos no dia a
dia no negócio tradicional da rádio. O digital
tem várias funções. A mais importante é a de
distribuição: faz com que o sinal de rádio não
tenha barreiras geográficas, pode ser ouvida
em qualquer lado do mundo e a qualquer
hora”

Diretora de Comunicação e Marca, Galp

CEO, Radio Comercial

“Temos uma relação emocional com os
portugueses, mas não somos uma love brand,
porque os nossos produtos e os serviços estão
associados negativamente às alternativas de
mobilidade e de sustentabilidade. Queremos
aproveitar o digital para mostrar aos
portugueses que podem usufruir dos nossos
produtos sem culpa”

“Outra função relevante é o seu valor
acrescentado em termos de produto. Hoje,
trabalhamos também a imagem, num produto
preparado em cima do desenho de rádio, mas
destinado a planos de televisão ou para redes
sociais”

“Os embaixadores digitais nasceram da ideia
de que não existe diferença entre comunicação
interna e externa. Nesta lógica, a forma mais
genuína e correta de fazer a comunicação é
ter os nossos colaboradores sempre on board.
São eles que partilham os conteúdos nas suas
redes. E começámos a trabalhar com a própria
comissão executiva neste campo, porque o
exemplo vem de cima”

“Todas as aptidões que o mundo digital nos
dá, como a interatividade, são aumentadas
porque, na verdade, a rádio já tinha parte
dessas funções de forma vincada. Temos de
fazer algum planeamento e ter uma proposta
coerente e consistente. A internet e as redes
sociais são aceleradores que nos dão novas
oportunidades, na perspetiva de monetizar os
conteúdos”
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NEARSHORE OUTSOURCING:
BENEFITS & REMUNERATION
TRENDS

HUMANS WANTED! ROBOTS
NEED YOU!

Pedro Amorim

Nuno Abreu

Executive Director, AON Portugal

“Vivemos numa sociedade de ativos
intangíveis e a riqueza está na propriedade
intelectual, no talento. As pessoas são o que
diferencia uma organização de sucesso das
outras, são o seu principal ativo. Mas também
são o principal risco, se forem mal geridas,
pelo que a gestão de pessoas é uma das grandes
áreas estratégicas”
“As pessoas que entram agora no mercado de
trabalho são sempre diferentes e uma grande
empresa tem várias gerações para gerir, com
diferentes culturas e ambições. Todas as
organizações têm de aprender a motivar os
seus recursos”
“Uma das principais estratégias de retenção
passa pela aposta no bem-estar dos recursos,
porque a ligação emocional é maior. A noção
de benefícios também mudou. O trabalho
remoto é importante e os benefícios flexíveis
têm tido um grande crescimento, estando
diretamente ligados à forma como as pessoas
querem ser remuneradas”

Managing Director, Experis

“Portugal está num momento difícil. Existem
inúmeros projetos em curso e muitas empresas
à procura de talento. Vamos terminar o
ano com 5 mil vagas por preencher na área
da tecnologia, com falta de candidatos em
qualidade e quantidade, falta de competências
técnicas, de experiências e incompatibilidade
nas expectativas salariais”
“Não acredito que a transformação digital e a
robotização reduzam os postos de trabalho. As
pessoas vão ter um impacto forte no mercado
de trabalho, mas terão de se adaptar a uma
nova realidade. As organizações têm de dar
condições para os seus funcionários fazerem
upskillings”
“Há trunfos para melhorar a imagem da marca
de uma empresa enquanto empregadora.
Como investir nos recursos humanos e na
atração e retenção de talento, ser transparente
e cultivar uma estratégia de consumer talent
pool. A dinâmica do mercado é muito rápida
e o que temos hoje pode já não servir para
amanhã”
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REGULAÇÃO

Luís Manica

Filipa Carvalho

Diretor de Regulação de Mercados, ANACOM

Diretora Jurídica e de Regulação, NOS

“Os preços das comunicações eletrónicas em
Portugal aumentaram 14,3% desde dezembro
de 2010, quando em média, na UE, os preços
diminuíram cerca de 10,6%. Esta divergência
tem-se vindo a agravar ao longo do tempo”

“A fotografia que a ANACOM nos trouxe
não é a realidade nacional. O setor investe
mil milhões de euros por ano, temos grande
cobertura e uma oferta competitiva em preço
e qualidade. Não consigo entender qual é a
mensagem que o regulador quer transmitir.
O nosso mercado tem uma fotografia
competitiva, portanto, tem de funcionar”

“A imposição de limites à utilização do espetro
no 5G visa permitir o aparecimento de
novas operações e evitar o açambarcamento
de espetro pelos operadores existentes. Há
interesse em impor condições de acesso e a
partilha de infraestruturas, para facilitar a
implementação das redes e poupar custos”
“Se já existissem acordos de roaming nacional,
provavelmente as regiões mais rurais já teriam
condições e opções de acesso mais positivas. A
questão essencial não é responder se estamos,
ou não, atrasados no 5G. Temos é que saber
se o 5G vai trazer benefícios em termos de
concorrência e de preços”

“Vivemos bem em concorrência e estamos
confortáveis com ela. Não estamos
confortáveis é com a tentativa de desenho do
mercado (no 5G), sem haver a demonstração
da necessidade de um novo operador. Vamos
lutar até ao fim contra operadores que não
estão de forma justa no mercado”
“O tema dos 24 meses de fidelização prende-se
com a entrega de valor e com o esforço de
investimento. Existe noutros países e não
faz sentido estarmos a discutir isto em
Portugal. Não é um fator essencial para os
consumidores”
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Helena Féria

Diretora Jurídica e de Regulação, Vodafone

“Haja espetro e vai haver 5G em Portugal. O
problema é se teremos o espetro necessário
para o ter com a qualidade que os portugueses
e as empresas esperam e precisam. Essa é a
grande dúvida. Tendo em conta os planos da
ANACOM, quanto espetro é que fica para os
três operadores? Temos de ter, pelo menos 90 a
100 Mhz”
“A Dense Air não está no mercado, não tem
receitas, trabalhadores ou negócio. Só tem
espetro. Isto é razão mais que suficiente para a
ANACOM retire esse espetro. O tema é sério
de mais para estar a ser tratado de uma forma
quase leviana. Devia ter havido mais diálogo
com o regulador para garantirmos que o 5G
vai ser implementado da forma mais correta
para o país”
“É fundamental, na transposição do novo
código das comunicações, haver muito diálogo
entre os operadores e com a ANACOM. Todas
as alterações vão obrigar a um grande esforço
dos operadores, nomeadamente ao nível
dos sistemas de informação. Achamos que é
extraordinariamente importante que o tiro seja
certeiro”

Sofia Aguiar

Responsável pela Direção de Regulação, Concorrência e
Jurídica, Altice

“Vamos ter de fazer a migração da TDT,
estamos há mais de 1 ano a trabalhar com
a ANACOM e já transmitimos os timings
possíveis. Infelizmente, a decisão que
conhecemos não teve em consideração
os nossos inputs e está a ser imposto um
calendário que não consideramos viável”
“Temos de perceber quais as regras aplicáveis
ao 5G. O que vai constar do regulamento
do leilão, o que se prevê na partilha de
infraestruturas, as obrigações de cada
um. Ainda não temos resposta. É grave e
preocupante e por isso é que se fala em atraso,
estarmos nesta fase sem saber e conhecer
nada”
“A expetativa é de que este não seja um leilão
discriminatório e que não se queira impor um
novo operador. O espetro tem de ser atribuído
em condições de igualdade e se isto não
acontecer nenhum de nós vai ficar quieto.”
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EUROPEAN TAXATION ON TECH GIANTS

Matthias Bauer

Ana Gomes

“As propostas da CE para taxar os serviços
digitais, tendo como alvo as gigantes
tecnológicas, assenta em números hipotéticos,
que foram pesadamente publicitados, mas que
na realidade não existem. Há muitas empresas
europeias que pagam menos impostos que as
digitais”

“A fiscalidade mantém-se na esfera de
soberania de cada estado-membro. Como não
há harmonização, não há números fiáveis. Mas
o que vimos nas comissões de inquérito sobre
os acordos fiscais dos governos com gigantes
tecnológicos é que estes pagam menos cerca de
30% de impostos. É muito injusto no mundo
das empresas”

Senior Economist, ECIPE

“A imposição de taxas sobre as empresas
digitais não vai resolver ao problema de
complexidade das regras de taxação. Pelo
contrário, vai aumentar a complexidade, a
incidência das taxas para quem usa os serviços
digitais e os custos de compliance que os
negócios terão de passar a pagar”
“Há boas razões para debater uma taxação
justa. Porque esta aumenta a perceção dos
mercados abertos e do comércio internacional
e permite o financiamento dos serviços
públicos necessários para a sociedade
funcionar. Mas também precisamos de ser
responsáveis nesses processos e ter um debate
honesto. O que não tenho visto até agora”

ex-Eurodeputada

“A noção de fiscalidade está ligada à
territorialidade. No mundo digital, este
conceito não faz sentido e é um dos
argumentos das grandes empresas. As big
tech são quem beneficia deste fato e do profit
shifting. Os políticos europeus têm de ver mais
longe e impor uma harmonização fiscal. Mas
não existe vontade para alterar esta realidade”
“Há distorções terríveis, pelos acordos
com estas empresas. Se temos esta selva de
competição fiscal, em que cada estado procura
atrair empresas, estamos numa corrida para
o fundo. É absurdo e por isso é que estão a
ser vistas formas de colmatar esta injustiça,
que põe em causa a concorrência no mercado
interno”
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TELCO FUTURISM:
THE IMPACT OF QUANTUM
TECHNOLOGY

Paula Rosado Pereira
Sócia, SRS Advogados

“Temos uma economia muito sofisticada a
funcionar com um enquadramento tributário
do séc. XX. Está desatualizado e desajustado
da realidade. Uma grande empresa, digital ou
não, tem um conjunto de mecanismos para
escolher onde é residente. À partida, escolhe
uma jurisdição amigável e é aqui que entram
os acordos”
“Uma grande empresa até pode ter milhares
de clientes, mas se não tiver residência
num país, este não a pode tributar. Há um
desajustamento profundo da legislação face
à realidade digital. As multinacionais têm
facilidade em escolher e fazer um planeamento
agressivo”
“Há duas propostas de diretivas em cima
da mesa lançadas pela CE. Uma baseia-se
no conceito de estabelecimento estável,
adaptando-o ao digital, com indicadores de
presença digital significativa, que tem em
conta receitas, valores e operações. Outra é a
criação de um imposto europeu sobre serviços
digitais. Qualquer dos cenários tem grandes
dificuldades de controlo e várias críticas”

Yasser Omar

Professor of IST and researcher at the Physics of Information and Quantum Technologies group of IT

“A física quântica é uma teoria extremamente
poderosa, que nos permite explicar uma série
de coisas, nomeadamente o comportamento
de moléculas, átomos e das partículas que os
constituem.
“Codificar a informação em sistemas quânticos
dá origem a um novo tipo de informação, com
propriedades interessantes e mais difíceis de
ler, assim como terá que ter grandes e novas
garantias de privacidade. Abrem-se aqui novos
desafios, mas também novas oportunidades”
“Estamos ainda a dar os primeiros passos
nesta nova tecnologia. A visão é haver uma
rede mundial, ou pelo menos europeia, de
comunicações quânticas. A preocupação
é um maior nível de privacidade. Portugal
vai participar neste projeto. O potencial é
muito grande, mas temos muito ainda para
desbravar”
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ENCERRAMENTO
“O 5G precisa de estar operacional e disponível
de uma forma mais estruturada e articulada
do que tem sido até agora, entre o governo,
a sociedade e a economia. Tenho a noção do
peso dessa responsabilidade, que me cabe a
mim. Sabemos que não o podemos fazer numa
torre de marfim”

Pedro Siza Vieira

Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital

“A transição digital da nossa sociedade e
economia é vista pelo Executivo como um
dos desafios estratégicos que moldarão o
nosso futuro. Não preciso de salientar a
importância que a transição digital está já a
ter hoje, com um potencial de oportunidades
na nossa vida, na organização da sociedade,
no desenvolvimento das empresas e na
comunidade global”

“O caminho que nos tem de mobilizar a
todos é o de construir uma sociedade à altura
das aspirações de um país europeu. Uma
sociedade desenvolvida, assente na formação
e qualificação das pessoas e inclusiva. Mas só
se formos capazes de enfrentar os desafios.
Podem ter a certeza que vamos coordenar
ainda melhor e executar esta estratégia e esta
visão para o país”
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HUAWEI
A Huawei trouxe para o Congresso o seu roadshow
nacional, destinado a mostrar as potencialidades
do 5G, através de casos reais de aplicação da
tecnologia. No camião que esteve à entrada do
CCB, foi possível aceder a experiências de realidade
virtual e realidade aumentada (Cloud VR), a
experiências imersivas no espaço de Cloud Gaming
e a uma demonstração de Cloud PC, para mostrar o
futuro da computação.

ALTICE
A MEO, da Altice Portugal, anunciou o serviço Apple
TV 4K, com o qual os clientes passam a beneficiar
de uma experiência simplificada de conteúdos ao
vivo e on-demand, com acesso a um dispositivo
de entretenimento poderoso para programas
de TV, filmes, desporto, músicas, fotos, jogos e
aplicações. O grupo é ainda responsável pelo
serviço de videostreaming para site do Congresso.
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MINSAIT INDRA
As soluções tecnológicas inovadoras
estiveram em primeiro plano no espaço
da Minsait Indra. Como o sistema de
voto eletrónico. Ou as experiências
de realidade virtual e aumentada, em
óculos ligados a PC Gaming, também
para formar pessoas com trabalhos
perigosos. Ou ainda dispositivos que
expandem para a realidade aumentada
e realidade mista (MR), através de
óculos Hololens e acesso a informação
de IoT simulada.

ALTRAN
A Altran apostou nas demos de casos práticos de
soluções assentes no 5G e na inteligência artificial. Assim,
mostrou como está a tornar as operações dos players de
comunicações mais inteligentes, ao introduzir algoritmos
de deep learning para aprender comportamentos,
permitindo reduzir o erro em mil vezes. Ou como funciona
uma solução para aplicação industrial, que treina pessoas
que trabalham em ambientes de risco, com recurso a
soluções de realidade virtual e aumentada. Realizou ainda
vários workshops sobre estes temas.
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HP
Mobilidade, realidade virtual e impressão sustentável
foram as três grandes apostas da HP. A fabricante
destacou o novo Elite Dragonfly, um convertível com
um peso inferior a 1Kg. Assim como a mochila de VR, que
permite combinar soluções profissionais e realidade
virtual com mobilidade. Ou a nova família de impressoras
PageWide. Como Parceiro Tecnológico do Congresso, a
empresa cedeu ainda os equipamentos informáticos.

RANDSTAD
A empresa de serviços profissionais esteve no Congresso
a destacar o seu posicionamento focado nas pessoas, com
o mote “human forward”. Trata-se da única empresa de
recursos humanos a integrar o Índice de Sustentabilidade
Dow Jones.

MULTIPESSOAL
A Multipessoal
disponibilizou o
videoboot para
demonstrar as suas
soluções a 360º. Os
participantes tiveram a
oportunidade de gravar
um vídeo e guardá-lo,
em menos de um minuto,
no seu e-mail, para
partilharem com quem
quiserem e através de
qualquer meio.
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DYNATRACE
A Dynatrace mostrou no Congresso da APDC a forma como
se posiciona e pode ajudar as empresas a construírem o
futuro dos seus negócios, através da IA, automação, cloud
ou análise de processos de negócios.

RTP
A RTP é a Televisão Oficial do
Congresso da APDC, sendo
responsável pela captação de imagem
das sessões.

REN
A REN disponibilizou um espaço de carregamento de
devices no foyer principal do CBB, em frente ao grande
auditório do Congresso.

UCP
A Universidade Católica Portuguesa
destacou na sua presença o seu
programa da Formação de Executivos
da CATÓLICA-LISBON.

MOOD
A MOOD mostrou no Evento a sua
oferta de mobiliário para espaços de
trabalho, que pode ser utilizada pelos
participantes.

VR/AR
A VR/AR Association - Portugal
Chapter marcou presença
no espaço de exposição,
demonstrando o potencial
do ecossistema de realidade
aumentada e virtual.
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Outras iniciativas
WSA

O Congresso voltou a disponibilizar um espaço para
apresentação dos oito projetos que representaram
Portugal no World Summit Awards 2019/2020. Esta
iniciativa mundial, realizada com o apoio das Nações
Unidas, visa premiar e promover conteúdos e inovações
digitais com impacto social global. Este é 8º ano
consecutivo que a APDC lidera o processo de seleção
dos projetos nacionais. Destes, 4 foram, entretanto,
selecionados para a shortlist: meuParlamento.pt, eParkio,
Internet of Cargo e TV T21. Estão entre os 131 projetos
escolhidos nas oito categorias a concurso pelo júri online. O
passo seguinte será a escolha dos 40 vencedores finais.

STARTUPS POWERED BY APDC

A edição de 2019 da iniciativa “Startups Powered by APDC”
adotou uma nova estratégia, ao selecionar para participar
no Congresso um conjunto de startups inovadoras que
atuam nos setores em análise. Estas startups puderam
participarem no final de cada uma das sessões do “The
Future of…”, onde fizeram um pitch dos respetivos projetos
de base tecnológica. Estiveram ainda num espaço da zona
de exposição, destinado ao networking.

No âmbito da parceria com a ANI, foi atribuída no Congresso
a distinção BfK Awards a um dos candidatos portugueses –
a GoParity, premiando assim o que foi considerado o melhor
projeto de base científica e tecnológica. O BfK Awards
é uma das iniciativas do Born from Knowledge (BfK),
programa promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior, através da ANI.

UNIVERSITÁRIOS

A APDC voltou a desafiar as universidades portuguesas
a trazerem ao Congresso os seus melhores alunos dos
cursos ligados às TIC e Media. À iniciativa foi dado o nome
“Spread Digital Impact @ Portuguese Universities”. Além
da participação no Congresso, estes jovens universitários
tiveram ainda um programa de workshops especificamente
concebido para eles.
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o congresso em números
376
190
186

Entidades
presentes
Setor TIC E Media
Outros Setores

23

Meios de
Comunicação
Social

42

Jornalistas

1597
1422
114
84

Participantes
Acessos Streaming

Oradores
Universitários
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V.
PATROCINADORES
https://www.flickr.com/photos/apdc/albums
REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

VÍDEOS
https://www.youtube.com/channel/UC3FL7_I0Qy6YZF_2nxjWcFA
CLIENT STORIES
http://www.apdc.pt/congresso2019/estudos

O UPDATE tem como objectivo disponibilizar informação estruturada sobre cada uma das iniciativas promovidas pela APDC.
Pretende-se facilitar, a todos os interessados, um arquivo com os conteúdos mais relevantes de cada evento, que poderá ser
consultado em www.apdc.pt

