FÁTIMA BARROS

PRESIDENTE DO CONGRESSO

Foi com imenso prazer que aceitei ser Presidente do 29º Digital Business Congress.
O Congresso da APDC é possivelmente
o evento mais importante do nosso país,
pela relevância, atualidade e diversidade
dos temas, mas também pela qualidade
dos oradores. A APDC soube reinventar-se
e sair daquilo que eram as suas fronteiras,
porque percebeu que vivemos hoje num
ecossistema digital, que é transversal a todos os setores. Vamos falar do que vai ser
o futuro numa Sociedade high-tech e ouvir
histórias de clientes. Venha discutir o futuro
connosco!

ARLINDO OLIVEIRA
COORDENADOR CIENTÍFICO
DO CONGRESSO

ANTECIPAR O FUTURO
DESDE JÁ
Com o tema “The Future of Business”, o Congresso da APDC
vai trazer este ano muitas novidades e uma nova dinâmica,
com novos formatos de intervenções, oradores inesperados e
um maior envolvimento dos vários setores da economia portuguesa. O objetivo é 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, numa conjuntura de
mudança acelerada e num mundo cada vez mais globalizado
e conectado.
Considerando que Portugal tem de saber tirar partido destas profundas transformações para se posicionar como um
player de relevo no digital, tanto no panorama europeu como
mundial, o Congresso pretende reunir todos os players de relevo num encontro onde as oportunidades e os desafios da
revolução digital estarão no centro do debate.
Por isso, a aposta vai centrar-se nos testemunhos dos protagonistas centrais desta transformação para o digital e na
análise de casos concretos de mudança em clientes em Portugal, que mostram o que se está em concreto a fazer. Serão
verdadeiras storytellings em seis áreas distintas de atividade:
Energy, Commerce, Government, Insurance, Manufacturing
e Media. Através delas, pretende-se mostrar que é possível
transformar os negócios com sucesso e preparar o futuro, inspirando todas as organizações a acelerar o processo de transição rumo ao digital.
O Congresso deste ano conta também com várias ‘Innovation
Talks’ com oradores marcantes, que virão dar a sua visão sobre
temas que estão a marcar o nosso futuro comum e responde-

rão a algumas das grandes questões da atualidade. Qual será
o futuro da humanidade num mundo cada vez mais tecnológico? Como poderá a era do edge computing acelerar a nova
economia da internet móvel? Qual a forma de realmente nos
ligarmos num mundo de tecnologia? Que papel poderá ter o
5G na disrupção dos negócios? Quais são as maiores tendências da analítica dentro das organizações? Qual será o verdadeiro impacto da tecnologia quântica? Quais são as grandes
tendências de negócios, tecnologia e design para 2020?
Os debates serão outra aposta, com novos formatos de intervenções centradas nos grandes temas que estão a marcar a
economia e a sociedade. É o caso da taxação europeia das
gigantes tecnológicas, da disputa pelos conteúdos televisivos
mais atrativos e da inovação tecnológica no mundo do futebol. A importância da reputação digital e as formas de a influenciar, a par das tendências de remuneração e benefícios
no nearshore e do talento na era da automatização e da inteligência artificial, serão outros temas em análise nestes dois
dias do Congresso. Tal como o tradicional debate sobre “Regulação”, assim como o “Estado da Nação das Comunicações”,
uma das sessões mais esperadas do Congresso.
A dinâmica renovada do 29º Digital Business Congress será
ainda assegurada por João Adelino Faria, jornalista da RTP,
como Host da iniciativa. Fátima Barros, ex-presidente da Anacom e atual Professora Associada na Lisbon School of Business & Economics, da Católica, é a Presidente do Congresso, e
Arlindo Oliveira, Presidente do Instituto Superior Técnico, o seu
Coordenador Científico.

ESTUDO EM PARCERIA COM A NOVA SBE E A CATÓLICA LISBON
No âmbito do Congresso, volta a ser realizado este ano um estudo sobre a Economia Digital em Portugal. Tendo como meta apresentar um formato diferente, com uma análise mais detalhada e estruturada de casos concretos paradigmáticos e ilustrativos
das mudanças que estão a ocorrer nas empresas, num quadro de transformação digital, a APDC desafiou algumas business
schools para colaborar neste trabalho, que conta assim com a participação da Nova School of Business and Economics e da
Católica Lisbon School of Business & Economics. Tendo em conta que a natureza da revolução tecnológica está a impor que todas
as empresas sejam atores de pleno direito na economia digital, serão apresentados no Congresso vários case studies de relevo,
sendo o trabalho final disponibilizado em formato digital, na sequência da realização da edição deste ano do Congresso.
O Congresso da APDC, que aborda um conjunto de temas críticos para a competitividade da Economia nacional e para o futuro
da Sociedade, é um dos mais interessantes
que conheço. Não só pela atualidade dos
temas, como também pela qualidade dos
oradores, um conjunto extremamente interessante de pessoas que sabem profundamente destes temas. É por isso que vos
desafio a estarem presentes, a participar e
a aprender connosco como será o futuro da
Sociedade e da Economia!

PARCEIRO GLOBAL DE SOLUÇÕES
PARA O LOCAL DE TRABALHO
808 206 070 - www.lyreco.pt
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INOVAÇÃO ‘MADE IN PORTUGAL’
Os oito projetos nacionais que vão concorrer à edição de 2019 do WSA vão marcar presença no
Congresso, numa demonstração da inovação e do empreendedorismo que se multiplica em
Portugal. Pelo 9º ano, a APDC liderou o processo de seleção dos vencedores portugueses.
O objetivo é agora conseguir ser um dos 40 WSA Winners que vão estar presentes em Viena, em
março de 2020, no WSA Global Congress.
O World Summit Awards é um concurso internacional que analisa as melhores inovações
digitais com impacto social vindas de mais de 180 países. Assumindo-se como uma plataforma
internacional, apoiada pelas Nações Unidas, faz a ponte entre uma rede global de empreendedores

de projetos com impacto e uma comunidade internacional de peritos, mentores, líderes de governo,
académicos e sociedade civil.
Em paralelo ao WSA, e no âmbito da parceria com a ANI - Agência Nacional de Inovação, será
ainda atribuída no 29º Digital Business Congress a distinção BfK Awards a um dos candidatos
portugueses, para premiar o melhor projeto de base científica e tecnológica. O BfK Awards é uma
das iniciativas do Born from Knowledge (BfK), programa do Ministério da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior, através da ANI. O vencedor BfK Awards receberá um cheque para ir ao WSA Global
Congress 2020, na modalidade de participante, com viagens e estadias pagas.

VENCEDORES NACIONAIS
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INCLUSION & EMPOWERMENT
Para garantir o acesso de todos a
medicamentos, com o envolvimento dos
setores da saúde, social, empresarial e
sociedade civil.

ENVIRONMENT
& GREEN ENERGY
A primeira plataforma de investimento
portuguesa que liga cidadãos que querem
investir as suas poupanças em projetos que
visem a sustentabilidade e que estejam à
procura de financiamento (crowdlending).

GOVERNMENT
& CITY ENGAGEMENT
Uma app que permite ao utilizador tornar-se
membro do Parlamento sempre que quiser.

SMART SETTLEMENTS
& URBANIZATION
Uma app que identifica os pontos de energia,
reserva um para o utilizador e permite pagar o
serviço sem sair da aplicação.

BUSINESS & COMMERCE
Esta plataforma permite aos ativos que
compõe a cadeia de abastecimento organizarse, de forma a otimizar as condições de
produção e evitar desperdício e lixo.

CULTURE & TOURISM
Plataforma que permite acompanhar o que
está a acontecer em milhares de zonas
arqueológicas no mundo fora, para identificar
os riscos a que estão sujeitas.

HEALTH & WELL-BEING
O ponto de encontro digital entre o Serviço
Nacional de Saúde (SNS) e os cidadãos, onde
estes encontram informação e serviços.

LEARNING & EDUCATION
Plataforma gratuita que promove a
aprendizagem online, contribuindo para a
melhoria da inclusão social e emprego de
jovens europeus portadores do Síndrome de
Down, nas áreas do turismo e e-skills.

STARTUPS INOVADORAS FAZEM PITCH NO CONGRESSO
A APDC desafiou um conjunto de startups com projetos inovadores numa das seis áreas que serão
abordadas no 29º Congresso para participarem no Evento, onde terão a possibilidade de realizar
um pitch e participar na área de exposição, no espaço reservado à iniciativa “Startups powered
by APDC 2019”. Assim, terão a oportunidade de participar no programa do Congresso, este ano
dedicado ao tema o “Futuro dos Negócios”, analisando-se a forma como a transformação digital

está a acontecer nas áreas de Manufacturing, Energy, Government, Media, Commerce e Insurance.
Nas sessões sobre cada um desses setores em análise, várias empresas vão apresentar o respetivo
processo de mudança e o impacto que estão a sentir com a tecnologia, seguindo-se a abordagem
mais disruptiva de startups com soluções inovadoras de base tecnológica para esses mercados.

“SPREAD DIGITAL IMPACT @ PORTUGUESE UNIVERSITIES”
As universidades portuguesas voltaram este ano a ser desafiadas pela APDC para trazerem ao
Congresso os melhores alunos dos cursos mais diretamente ligados às TIC e Media. O objetivo é
promover o networking e a partilha de experiências, continuar a envolver os jovens talentos na
Iniciativa e apostar numa crescente aproximação entre as instituições de ensino superior e as
empresas. A esta iniciativa chamámos “Spread Digital Impact @ Portuguese Universities” e dará
SESSÃO 1
20 de Novembro | 15h30- 16h15
Como medir e definir as áreas
onde usa o seu tempo
- Diferenciar o que é urgente e o que é importante é a peça-chave para sentir que o seu tempo é usado da melhor forma;
- Aprenda as 4 competências base para lidar
com o tempo de forma eficaz;
- Como transformar o tempo em dinheiro.
ActionCOACH Lisboa,
Luís Charneca & Susana Costa

aos jovens a oportunidade de participar no 29º Digital Business Congress. Foi ainda criado um
programa específico, destinado aos mais jovens, sejam alunos do último ano de licenciatura ou de
mestrado.
Assim, no âmbito do Congresso, serão realizados três workshops para jovens universitários que
estejam prestes a ingressar no mundo do trabalho. O programa prevê:
SESSÃO 2
21 de Novembro | 10h45 às 11h30
Os negócios precisam de SEO?
- O que é SEO;
- Vantagens;
- Análise: Mercado e Concorrência;
- Pesquisa de Palavras-Chave;
- Principais Fatores de Posicionamento;
- Ferramentas Úteis.
Lisbon Digital School, Marco Gouveia

SESSÃO 3
21 de Novembro | 11h30 às 12h15
Como Potenciar o seu Perfil apostando na Comunicação
- Venha perceber o porquê e o que está ao seu
alcance para poder solucionar este desafio tão
frequente nas organizações;
- Melhorar a comunicação é a chave para o seu
sucesso.
ActionCOACH Lisboa,
Luis Charneca & Susana Bugalho

A história da APDC confunde-se com a história das TIC e Media
e dos seus protagonistas. Juntos, fizemos a história e construímos um setor
que é hoje uma referência. Com pioneirismo, inovação, criatividade e visões únicas,
muitas vezes revolucionárias, mas sempre inspiradoras.
É sobretudo uma história de pessoas com vontade de ir sempre mais além
e com uma enorme capacidade de mobilização. Uma história de um grupo de profissionais
que soube ao longo de 35 anos fazer da Associação um fórum de debate e de reflexão,
um espaço de troca de ideias e de novas formas de atuação, numa verdadeira
agregação de esforços e com espírito de equipa e de cooperação.
É essa APDC que sempre fomos e que queremos continuar a ser. Temos uma sólida herança
e é ela que nos permite olhar para o presente e para o futuro com renovada ambição
de fazer sempre mais e de contribuir ativamente para o desenvolvimento de um mercado
que está em acelerada mudança.
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É inegável que o setor que representamos tem a capacidade de transformar tudo
e todos – os negócios, as pessoas, os empregos, as organizações – e de se assumir
como um motor de desenvolvimento e de crescimento. Por isso, vamos certamente
continuar a desenvolver iniciativas inovadoras e diferenciadoras e envolver um número
crescente de stakeholders neste projeto verdadeiramente ímpar que é a APDC.

Juntos, vamos continuar a antecipar e a preparar o futuro!

PRESIDENTES APDC

GONÇALO
SEQUEIRA BRAGA
Fev. / Nov. 1985
Sócio nº 1

FERNANDO
MENDES
Nov. 1985 / Fev. 1987

MIGUEL HORTA
E COSTA
Fev. / Ago.1987

JOSÉ
SARAIVA MENDES
Ago. 1987 / Fev. 1989

IRIARTE
ESTEVES
Fev. 1989 / Fev. 1993

JOÃO
MELLO FRANCO
Fev. 1993 / Fev. 1995

JOSÉ
GRAÇA BAU
Fev.1995 / Fev.1997

RAUL
JUNQUEIRO
Fev. 1997 / Fev. 2001

LUÍS
RIBEIRO
Fev. 2001 / Fev. 2003

NORBERTO
FERNANDES
Fev. 2003 / Fev. 2006

RAUL
MASCARENHAS
Fev. 2006 / Mai. 2008

DIOGO
VASCONCELOS
Mai. 2008 / Mai. 2011

PEDRO
NORTON
Abril 2011 / Nov. 2012

ROGÉRIO
CARAPUÇA
Desde Jan. 2013

O MUNDO FALA DE 5G. NA ERICSSON
ESTAMOS A IMPLEMENTAR.

MINSAIT BLINDA OS SEUS CLIENTES
FACE À FRAUDE ONLINE
A Minsait, empresa da Indra, desenvolveu
uma solução de cibersegurança de última
geração para deteção de fraudes em operações de pagamento e transferências
online. Esta multiplica os níveis de proteção, graças à aplicação de técnicas pioneiras de IA que são capazes de replicar
os procedimentos e a forma de trabalhar
de analistas bancários especializados. A
solução Onesait Behavior Fraud estabelece controlos bastante superiores aos
oferecidos pelas ferramentas antifraude
utilizadas até ao momento. Deteta, por
exemplo, compras suspeitas com cartões, levantamento de fundos recorrendo
ao roubo de identidade do cliente, transferências e venda de ativos financeiros sem
autorização. E aplica técnicas de aprendizagem automática e machine learning,
que garantem a deteção da fraude, mesmo quando os atacantes utilizam novas
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técnicas. A chave reside num algoritmo
capaz de reproduzir e automatizar os procedimentos complexos de análise utilizados pelos analistas antifraude dos bancos. O objetivo final da solução é apoiar
o trabalho destes especialistas, que têm
de enfrentar um número crescente de
operações online que são executadas a
uma velocidade enorme. Soma-se uma
regulamentação cada vez mais exigente
e o risco de sofrer multas avultadas, que
aumentam a pressão.
A Onesait Behavior Fraud encarrega-se
de construir perfis individuais de cada
cliente e processa grandes quantidades
de informação sobre a sua atividade para
analisar cada operação que realiza e verificá-la. Desta forma, consegue identificar
desde cedo qualquer desvio do comportamento habitual, com uma visão omnicanal do cliente.

robôs, carros, contentores de expedição,
campos agrícolas e sistemas de tráfico,
todos eles conectados.
Está comprovado que o 5G é a tecnologia
chave na crescente digitalização da indústria. Ainda que haja muito por descobrir
a exploração sobre o seu potencial acaba
agora de começar. A tecnologia 5G oferece enormes possibilidades. Sabemos que
o 5G terá um impacto positivo na vida das
pessoas e das empresas. Irá obter benefícios mais além em baixa latência, o IoT
da quarta revolução industrial. Muitos destes benefícios ainda não os conhecemos,
mas na Ericsson estamos convencidos do
potencial da tecnologia, do trabalho realizado e do caminho que iniciámos há muito
tempo, que é o adequado para avançarmos e ajudarmos os nossos clientes, empresas e a sociedade a melhorar graças às
novas tecnologias.

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA SIBS
EM CASE STUDY DA GARTNER

ALTRAN INVESTE NA CRIAÇÃO
DE LABORATÓRIO DE 5G
A Altran, líder mundial em serviços de engenharia e R&D, prepara-se para abrir o
seu primeiro laboratório de 5G, do Fundão
para o mundo. Trata-se de uma aposta da
multinacional de origem francesa, que
pretende investir significativamente nesta
tecnologia, enquanto ativo essencial, para
oferecer um ambiente completo de teste e validação do 5G, aprimorando a sua
oferta e desbloqueando o acesso a mercados ainda inexplorados. Tendo em conta
que o 5G é a uma plataforma de conexão
omnipresente, que interliga diversas tecnologias da comunicação, humanos e
máquinas e que os sistemas 5G que interligam pequenos objetos têm impulsionado
a distribuição de funções cognitivas onde

Faz alguns meses que a tecnologia 5G tem
vindo a ser alvo de notícia, ultrapassando
os limites do debate no setor tecnológico.
O seu enorme potencial económico e social tem feito que, nos dias de hoje, o 5G
seja tema de conversa em muitos fóruns
e entre todo o tipo de audiências. Estamos
no limiar de uma mudança tecnológica
global, que abre as portas a novas oportunidades, novas eficiências e novos modelos de negócio, para além da indústria tecnológica. O 5G vai ser uma mudança para
a nossa sociedade.
Calcula-se que em 2024 o 5G irá cobrir,
aproximadamente, 65% da população
mundial. O tráfico de dados móveis irá
multiplicar-se por cinco e as redes 5G irão
transportar 25% de todos os dados. Para
além disso, aproximadamente 30% dos
contratos de telemóvel na Europa serão
de 5G. Em pouco tempo iremos falar com

se inclui as capacidades de IA, os analistas preveem que o 5G seja o combustível
que irá impulsionar a revolução digital e
quebrar as cadeias de valor tradicionais
e ecossistemas em todas os setores verticais, não apenas no setor das comunicações. Apesar da exploração comercial,
já desencadeada em muitos países, há
ainda um trabalho muito significativo a
ser feito na especificação, regulamentação, experimentação, desenvolvimento e
implementação, até que esta tecnologia
possa ser explorada em detalhe. A próxima geração das comunicações moveis irá
aprimorar os cenários atuais de uso e irá
expandir-se significativamente no setor
de negócios.

7LOG FORNECE
SOLUÇÕES INOVADORAS
E ABRANGENTES
Com mais de 20 anos de experiência na implementação de sistemas de informação, a 7Log
está apostada em fornecer soluções inovadoras e abrangentes para as necessidades dos
clientes. Sendo Parceiro Certificado da Primavera Business Software Solutions, tem uma
vasta experiência em sistemas de informação, tendo implementado projetos em Portugal,
Cabo Verde e Angola. A preocupação constante com a qualidade é um dos fatores de sucesso nos projetos implementados.

O projeto de transformação digital da SIBS, iniciado em 2015, foi distinguido no case study da Gartner “Transformation That Accelerates Digital Innovation”, pela sua abrangência e
resultados alcançados. Com o objetivo de tornar a SIBS numa empresa mais moderna, inovadora e ágil, o projeto a três anos incluiu alterações significativas na cultura da empresa,
nos processos e na infraestrutura tecnológica. Sob a égide de uma nova liderança, a SIBS
conduziu um plano de transformação abrangente e ambicioso, que se revelou bem-sucedido, e que permitiu concluir a melhoria dos sistemas core, através de uma nova plataforma
multi-site e a criação de um campo fértil para a inovação. Mais de 55 novas soluções e
produtos inovadores foram lançados desde 2015: MB WAY, nova gateway de pagamentos
digitais, soluções POS mobile, nova plataforma de open banking SIBS API Market, pagamentos instantâneos e serviços sofisticados e inteligentes de prevenção e combate à fraude.

GALP INVESTE EM PROJETOS
PARA A TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
A Galp apresentou uma atualização da
sua estratégia de investimento para os
próximos anos, reforçando os valores de
investimento a aplicar em projetos que
promovam a transição para um modelo
energético de menor intensidade carbónica. Em termos concretos, o investimento
anual médio líquido previsto até 2022 situa-se entre mil milhões e 1,2 mil milhões
de euros, sendo mais de 40% serão dedicados à captura de oportunidades relacionadas com a transição energética. Estas
incluem o aumento do peso do gás natural
no mix de produção e o desenvolvimento
de um negócio competitivo de geração de
eletricidade através de fontes renováveis.

Segundo o seu CEO, Carlos Gomes da Silva, “estamos a preparar a Galp para o seu
próximo ciclo de crescimento, em que seremos parte ativa da transição energética.
Vamos promover soluções económica e
ambientalmente sustentáveis, mantendo o compromisso de uma atuação socialmente responsável que não deixe de
assegurar o crescimento de longo-prazo,
a disciplina financeira e o retorno acionista”. Neste novo ciclo, a transformação
digital terá um papel relevante. A energética está a olhar para ‘machine learning’
e ‘deep learning’, além de IoT, como forma
de acrescentar valor às suas operações e
processos.

PARCEIRO GLOBAL DE SOLUÇÕES
PARA O LOCAL DE TRABALHO
www.lyreco.pt - 808 206 070

AXIANS PORTUGAL ENTRA
NO “CAMPEONATO” DO QATAR
A Axians Portugal está a apoiar o Kahramaa, companhia estatal de eletricidade e água do
Qatar, na otimização da rede de telecomunicações que interliga as cerca de 460 subestações e que suporta a distribuição de energia e água do país. Esta rede “alimenta” toda a
infraestrutura que dará suporte ao Qatar e aos vários eventos internacionais programados
para este país do Médio Oriente (como os mundiais de Atletismo em 2019 e o Mundial de
Futebol de 2022) e que exigem quantidades massivas de energia em pontos-chave, como
estádios, shoppings e transportes, entre outros. A Axians, em parceria com a Cisco, garante
assim a responsabilidade global sobre a arquitetura, execução e manutenção do mesmo.
“A conquista deste projeto é mais um reconhecimento da competência das nossas equipas
de engenharia e um marco para a nossa empresa, que assim entra, pela primeira vez, no
perímetro do Médio Oriente. Representa, por isso, mais um importante passo no processo de
internacionalização da nossa atividade a partir de Portugal, onde temos tido a oportunidade
de testar soluções e desenvolver conhecimentos, que agora levamos a outras geografias”,
refere Fernando Rodrigues, Diretor Executivo da Axians Portugal.

HPE DISPONIBILIZA PORTEFÓLIO
EM MODELO “AS A SERVICE” ATÉ 2022
A Hewlett Packard Enterprise (HPE) vai transformar-se numa empresa “as a Service” até
2022. O plano da tecnológica passa pelo compromisso de passar a oferecer aos seus clientes a opção de adquirem todas as ofertas do seu portefólio num modelo de consumo “pago
por uso”, como um serviço. A empresa continuará a fornecer o seu hardware e software no
modelo de compra tradicional (CAPEX/OPEX/licenciamento), mas os clientes poderão ter a
escolha sobre o modelo de consumo de TI que mais se adequa às suas necessidades, em
toda a oferta da HPE. Assente em mais de uma década de liderança numa solução pioneira
de modelo de TI on-premisses consumidas como um serviço – o HPE GreenLake, a HPE
continuará a apostar no seu desenvolvimento e na sua expansão para múltiplas tecnologias, segmentos e utilizações.

ESTUDO ACCENTURE:
TECNOLOGIA GERA
MAIS CRESCIMENTO
O investimento e a adoção de ferramentas tecnológicas permitem às
empresas aumentar significativamente as suas receitas, graças a um
desempenho com muito maior valor
acrescentado. A conclusão é do mais
recente estudo da Accenture, que
analisou mais de 8.300 empresas e
revelou dados que relacionam a adoção de tecnologia com o crescimento
económico. O “Full Value. Full Stop.
How to scale innovation and achieve
full value with Future Systems” analisou mais de 20 indústrias em 20
países, dando insights sobre como
dar o próximo passo em inovação
e alcançar o valor total dos investimentos tecnológicos. A análise foi
desenvolvida para ajudar as empresas a compreender e eliminar o fosso da conquista da inovação, isto é,
a diferença entre o valor potencial e
concretizado dos investimentos em
tecnologia. Trata-se da maior investigação da Accenture sobre TI a nível
empresarial e inclui análises a tec-

nologias emergentes e já maduras,
como IA, blockchain e extended reality. O estudo avaliou as empresas em
três dimensões - adoção de tecnologia, profundidade nessa adoção e
mentalidade organizacional e cultural
– definindo as “Leaders” (10% do topo)
e as “Laggards” (25% da base). Analisando os indicadores de desempenho
entre 2015 e 2023 (projeções), constata-se que as receitas das “Leaders”
crescem duas vezes mais rápido do
que as “Laggards”, que foram responsáveis por 15% da receita anual perdida em 2018, podendo vir a perder 46%
das receitas geradas até 2023, se não
mudarem a sua abordagem à tecnologia empresarial. As “Laggards”
estão a implementar tecnologia em
compartimentos, sem uma estratégia de escala, vendo apenas benefícios esporádicos. Já as “Leaders”
estão a investir em sistemas sem
fronteiras, adaptáveis e radicalmente
humanos para maximizar a inovação,
o desempenho dos negócios e o valor.

ALTICE: PARCEIRO TECNOLÓGICO
DA WEB SUMMIT 2019
Pelo 4º ano consecutivo, a Altice Portugal voltou a ser o parceiro tecnológico da Web Summit, assegurando
todas as redes e comunicações do
maior evento de tecnologia da Europa. Na edição que agora terminou,
a novidade que reforçou o posicionamento o grupo na inovação e na
vanguarda tecnológica foi a cobertura total 5G da Altice Arena, que se
tornou desta forma a primeira arena
no mercado nacional e uma das primeiras ao nível europeu com esta
tecnologia. Nos 4 dias do evento, foi
possível a quem tivesse um terminal
5G ligar-se dentro do Altice Arena a
uma rede do futuro, experimentando a rapidez e a menor latência nas
comunicações. Ao abrigo dos testes
de validação da tecnologia, a Altice
procedeu à instalação de antenas e
equipamentos de rede avançados 5G
da Huawei. Com estes equipamentos, foi ainda realizada a primeira
videochamada nacional utilizando

rede 5G entre duas estações localizadas em pontos diferentes: Picoas
e o Altice Arena. Esta ligação de alta
qualidade assentou na elevada performance do 5G e na rede de fibra do
MEO, para o transporte de dados de
tráfego. Foi ainda reforçada a cobertura 4,5G na Altice Arena e na FIL, a
que acresceu mais 44km de cabo de
rede UTP e 3km de fibra ótica. Desde
a vinda da Web Summit para Lisboa
que a Altice Portugal tem garantido as condições tecnológicas e de
conetividade do evento. O grupo fez
ainda a transmissão das sessões de
todos os palcos, em exclusivo na TV
do MEO, permitindo que aos clientes
assistir ao evento, em casa, através do serviço de televisão, via APP
TV exclusiva. E assinou com a Altice
Arena a renovação da sua parceria
por mais dez anos, dando naming
e garantindo tecnologia 5G à maior
sala de espetáculos do país e uma
das dez maiores da Europa.

TV GRATUITA POR TDT: MIGRAÇÃO
ATÉ 30 DE JUNHO DE 2020
O processo de migração da TDT começa
a partir da 3ª semana de janeiro e decorre a 30 de junho. Neste âmbito, decorre já
a 27 de novembro a alteração do emissor
de Odivelas Centro. Quem vive nas freguesias de Santa Clara, Carnide e Lumiar
(Lisboa), na Encosta do Sol (Amadora)
e no concelho de Odivelas poderá ficar
sem imagem na televisão. Mas não há razão para alarme. Se o écran da televisão
ficar negro, apenas terá de a sintonizar,
recorrendo ao comando da televisão ou
da box de TDT. Não será necessário reorientar a antena de receção (os emissores vão ficar no mesmo sítio), nem trocar
a televisão ou o descodificador TDT (box).

Também ninguém terá de subscrever
serviços de televisão paga (pacotes de
televisão), pois todas as pessoas poderão continuar a ver televisão gratuita. É
importante que as pessoas que veem televisão gratuita através de TDT estejam
atentas e denunciem situações em que
alguém lhes tente vender equipamentos
ou lhes queiram vender serviços de televisão paga, com o argumento fraudulento de que isso é necessário face à próxima mudança de frequências da TDT.
Depois do emissor de Odivelas Centro,
serão alterados os restantes emissores
da rede de TDT espalhados pelo País, entre a 3ª semana de janeiro e 30 de junho.
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SHERATON LISBOA INTEGRA
PLATAFORMA DIGITAL DE EVENTOS
O Sheraton Lisboa Hotel & SPA, gerido
pela cadeia hoteleira Marriott International, integra a nova plataforma digital para
eventos – a MarriottBonvoyEvents.com.
Trata-se de uma ferramenta abrangente,
para organizadores de reuniões e eventos. Disponibiliza todos os detalhes que o
organizador de eventos necessita saber
sobre um hotel, como número de quartos, plantas e capacidades das salas, ou
submeter um pedido de proposta. Após a
confirmação do evento, dá acesso exclusivo a ferramentas de consulta dos quartos
reservados ou envio de link personalizado
de reserva aos clientes.

MOOD: MOBILIÁRIO DE
ESCRITÓRIO DE EXCELÊNCIA
Através da sua extensa experiência e
conhecimento, a mood fornece um serviço de excelência, com soluções únicas e específicas para cada situação.
A empresa equipa espaços de trabalho
que refletem a identidade do utilizador,
combinando design e funcionalidade
num só, resultando em condições de
trabalho ótimas. Experimente o espaço
de trabalho mood durante o Congresso.
Obtenha conforto, privacidade, relaxe,
reúna, comunique, sinta o espaço onde
trabalhar se confunde com viver… Get in
the mood!
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UMA NOVABASE PARA UMA NOVA
GERAÇÃO DE SERVIÇOS
A Novabase vai tornar-se uma “Next-Gen IT Services Company”. Com um novo posicionamento para capturar o futuro, a tecnológica nacional é impulsionada por dois grandes
motores: o talento e a tecnologia. No motor de talento, a ambição passa por ser líder na
captação em Portugal de talento escasso e na implementação de projetos avançados
com foco na Europa e Médio Oriente. No motor de tecnologia, uma aposta clara na construção de uma empresa de serviços de nova geração com foco em design & UX, insights
através de dados, cloud nativa & escalável, arquitetura digital, exposição a API’s, AI/
Analytics, automação de testes & engenharia, delivery contínuo e operações Inteligentes. O principal objetivo será acelerar o crescimento deste segmento, onde a empresa
tem já um sólido histórico em Nearshore Agile, ativo em setores como Telco e Serviços
Financeiros, por forma a duplicar o volume de negócios com margens operacionais de
dois dígitos até 2023. A estratégia será ainda alavancada através de uma ativa procura
de M&A para facilitar o acesso a clientes.

CGI: EXTERNALIZAR E DIGITALIZAR
PARA RESPONDER AO MERCADO
As organizações estão em rápida evolução, fruto das mudanças trazidas pela revolução digital. A tecnologia ultrapassou a barreira do departamento de sistemas de
informação, sendo cada vez mais selecionada pelos diversos departamentos com
responsabilidades na aquisição, e é crescente a necessidade de colocar o foco no negócio, o que tem conduzido à externalização de processos. Esta nova realidade cria
desafios ao nível da integridade e da segurança global de sistemas distribuídos e sua
interligação. A CGI apoia os clientes tendo em conta o alinhamento essencial entre os
principais interlocutores nas empresas – gestores, responsáveis de linha de negócio e
responsáveis tecnológicos – e identifica as melhores soluções para as necessidades.
Uma opção com crescente adesão, pela capacidade de libertar tempo para as tarefas
essenciais, é o Business Process Outsourcing (BPO). Como prestadora de serviços de
externalização global, a CGI tem apostado na aplicação dos modelos de transformação de operações, que permitam transitar a gestão das operações tradicionais para
digitais. Há ainda a abordagem ao modelo de negócio baseado na transformação de
operações, através da automação de processos de negócio (RPA). Assente em modelos digitais, proporciona novos valores ao negócio, ao permitir respostas mais eficientes e imediatas na redução dos custos dos processos, aumento da produtividade
e satisfação, melhoria da qualidade do serviço e satisfação dos clientes. Porque os
desafios dos negócios modernos exigem soluções flexíveis, a CGI trabalha, com e para
os clientes, na linha da frente desta mudança.

DXC TECHNOLOGY TRANSFORMA
INDÚSTRIA AUTOMÓVEL
A DXC está a colaborar com o Grupo BMW para promover capacidades
autónomas de desenvolvimento de
condução por via do alto desempenho da plataforma D3. Com a plataforma e as ferramentas fornecidas
pela DXC, os engenheiros da BMW
conseguem acelerar significativamente a engenharia e o teste de
algoritmos na condução autónoma
podendo desta maneira trabalhar de
forma colaborativa e ágil. A condução autónoma é hoje uma realidade

estudada e trabalhada nos vários
grupos automóveis, tendo a BMW
definido como área de grande aposta a condução sem condutor. Neste
projeto a DXC dará suporte, através
da análise digital, recolha de dados,
armazenamento e análise à implantação do conhecimento evoluído,
tendo como base um ecossistema
disponível on-premise, na cloud ou
num ambiente híbrido. Esta colaboração permite contruir e distribuir
inovação na indústria.

DELOITTE E TUPL
CRIAM AUTOMAÇÃO
COM IA PARA AS TELCOS
A Deloitte Portugal, através do Centro de Excelência EMEA de Engenharia de Telecomunicações (TEE) e a TUPL, empresa especializada em transformação digital, fizeram um acordo
de colaboração. O objetivo é criar uma oferta diferenciadora para o setor das telecomunicações, que combina processos de automação de negócio e IA. O acordo junta a força
e posicionamento de mercado em engenharia, tecnologia e transformação de negócio da
Deloitte e a solução TuplOS da TUPL, uma ferramenta de inteligência artificial para as telecomunicações. Esta oferta é inovadora no mercado, ao automatizar soluções de engenharia de telecomunicações, quer ao nível das operações como no apoio técnico junto do
cliente final, desenvolvidas à medida de cada operador, e com recurso à solução TuplOS, à
ferramenta de gestão de processos de negócio Business Process Tranformation (BPT) e a
use cases de automação de IA. Terá um impacto significativo na eficiência técnica, custos
operacionais e na própria experiência de cliente, sustentada pela utilização da IA na digitalização de tarefas repetitivas e recorrentes, ao mesmo tempo que otimiza a identificação
e resposta a eventuais erros de rede ou questões de suporte, com recurso por exemplo a
técnicas de machine learning.

RANDSTAD LANÇA XPT PARA ATRAIR
E RETER TALENTO
Chama-se xPT e é o novo produto da Randstad, empresa líder mundial na área de recursos
humanos. Numa altura em que a guerra do talento já não afeta apenas os perfis tecnológicos, os dados são a única arma estratégica para responder e antever as necessidades
de competências por parte das empresas. O xPT é um produto que transforma big data em
smart data e que agrega informação de fontes oficiais com os milhões de dados da empresa
de recursos humanos que, recorde-se, é o 3º maior empregador privado do nosso país. Este
produto cruza informações sobre emprego, desemprego, demografia, salários, formação,
employer branding, competências e anúncios de emprego, e surge em três modalidades
distintas consoante a complexidade da análise. Em paralelo com este produto, a empresa
vai lançar um comparador salarial no site www.randstad.pt, garantindo assim o aumento da
transparência dos salários. “Os dados devem guiar e fundamentar decisões estratégicas e
sabemos que hoje um dos maiores desafios das empresas é como atrair e reter o talento.
O xPT vem responder a essa necessidade, ajudando no processo da tomada de decisão e
antecipando tendências” afirma José Miguel Leonardo, CEO da Randstad Portugal.

NOS TORNA MATOSINHOS A 1ª CIDADE 5G NACIONAL
Matosinhos é a cidade escolhida pela NOS como a primeira no mercado nacional a disponibilizar uma rede 5G. O operador anunciou a completa cobertura com a 5ª geração de
comunicações móveis, estando a rede integralmente operacional e disponível, em regime
de piloto, para a autarquia, empresas e polos de investigação, para o desenvolvimento de
use cases alavancados na tecnologia. Ao dotar Matosinhos de uma rede 5G, a NOS materializa a implementação desta nova tecnologia à escala de uma cidade e aprofunda o
desenvolvimento tecnológico das smart cities e o paradigma das sociedades 5.0. Passa,
assim, a dispor de um laboratório em ambiente real, onde testará soluções e serviços 5G
para o mercado residencial e empresarial, assim como para as autarquias e instituições.
A infraestrutura 5G de Matosinhos é composta por uma rede com cerca de 20 estações

rádio que cobrem integralmente a cidade, bem como a totalidade da Zona Livre Tecnológica. A rede 5G da NOS utiliza espectro solicitado à ANACOM para efeitos de ensaio na
banda dos 3,5 GHz acessível a todos os cidadãos através de terminais 5G.
“Tornar Matosinhos a primeira cidade nacional com uma rede 5G 100% operacional é um
marco na história das telecomunicações em Portugal. O desafio tecnológico de disponibilizar em toda uma cidade a nova geração de comunicações móveis foi acolhido com
entusiasmo e energia pelas equipas da NOS e estamos orgulhosos do resultado. Estamos
certos que vai beneficiar toda a sociedade portuguesa, das empresas e instituições públicas aos cidadãos, e que o pioneirismo da NOS vai constituir um contributo inquestionável
para o desenvolvimento económico e social do país”, diz Miguel Almeida, CEO da NOS.

DSTELECOM ESTENDE
MASSIVAMENTE REDE DE FIBRA
A dstelecom está a desenvolver uma estratégia assente em três vetores fundamentais: extensão da cobertura e da capilaridade da rede atual; replicação do modelo de rede neutra
e aberta em âmbitos tecnológicos complementares à fibra; e traslação do modelo a outras
geografias e âmbitos tecnológicos, fora do domínio tradicional das redes fixas e móveis.
Assim, a empresa deverá atingir com a sua rede de fibra 500 mil casas em meados de
2020, triplicando esse valor até final de 2023. Com este investimento, cobrirá a totalidade
das zonas rurais do país com uma infraestrutura neutra, aberta e focada na prestação de
serviços grossistas a todos os operadores fixos e móveis. Pretende ainda trasladar este modelo à nova rede de cabos submarinos, que ligará o continente às ilhas, estando a trabalhar
com operadores, governos, instituições e empresas de tecnologia, para o financiamento,
desenvolvimento e operação do novo sistema. Vai também acelerar a implantação do 5G
nas zonas rurais, com base na confiança dos clientes operadores, potenciando as suas
estratégias através de uma solução eficiente multioperador, aberta e neutra. Prevê-se um
piloto 5G em zonas rurais no primeiro semestre de 2020. Finalmente, está a trabalhar com
promotores de redes abertas noutras geografias e a participar em vários projetos inovadores de IoT, smart cities e comunicações por satélite.

IBM PORTUGAL & MUNDIPHARMA
DESENVOLVEM SOLUÇÃO DE IA
PARA DIABETES
A solução portuguesa criada através de
uma parceria entre a Mundipharma e a
IBM dá aos médicos acesso a informações
que poderão apoiar a tomada de decisão
na prescrição farmacológica e/ou não farmacológica para o tratamento do diabetes
tipo 2. A World Artificial Intelligence for Diabetes (W.AI-DI) é uma aplicação tecnológica multicanal que os médicos podem usar
facilmente durante a sua prática diária ou
tempo de estudo, recorrendo ao website
no seu computador, tablet ou smartphone.
Com base nos serviços de conversação
com inteligência artificial, chatbots, esta
ferramenta auxilia a tomada de decisão
dos profissionais de saúde, fornecendo o
acesso a informações médicas em função da condição dos seus doentes. A IBM
Cognitive Platform foi o ponto de partida
que permitiu à equipa de Serviços da IBM

seguir uma abordagem de prototipagem
rápida combinada com a metodologia
Design Thinking, ajudando todos os envolvidos no projeto a entender melhor o caso
de estudo e as principais fontes de dados
relevantes para responder aos objetivos
da da comunidade médica no combate a
esta doença. A tecnologia implementada é
uma solução baseada em cloud, que utiliza os serviços IBM Cloud Infrastructure,
IBM Functions e IBM Watson e combina as
diretrizes internacionais para diagnóstico
e tratamento da diabetes, disponibilizadas pela comunidade médica e científica.
Paralelamente, a solução foi enriquecida
com informação médica certificada através de procedimentos de gestão médicas
identificadas através de 4.000 sessões de
treino com cientistas de dados da IBM e
equipa médica pré-definida.

FABLAB DO GRUPO GFI
JÁ CHEGOU A LISBOA
Já arrancou no mercado nacional o FabLab da Gfi. Este novo espaço, localizado no coração de Lisboa (Avenida Duque de Loulé), foi desenhado para
acompanhar a inovação e geração de novas ideias, permitindo a ideação e
experimentação de soluções de realidade virtual e aumentada, chatbots e
computer vision, entre outras. Trata-se de um espaço de cocriação, com uma
equipa dedicada a pensar e a desenhar a estratégia de inovação para uma
transformação digital de sucesso. Neste novo espaço, será também possível
conhecer melhor as soluções de inovação do Grupo Gfi, como o BotFoundry
(para criar e gerir, de forma rápida e dinâmica, múltiplos chatbots) ou o UMI3D
(uma plataforma de inteligência coletiva que permite desenvolver experiências de eXtended Reality). O FabLab integra ainda a ROFF LABS, responsável
pelo desenvolvimento de soluções inovadoras focadas na otimização de processos assentes em plataformas SAP.
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ELITE DRAGONFLY:
O CONVERTÍVEL HP ULTRA-LEVE

CP COM DESCONTO
ATÉ 50% NO TRAINSHARING

A HP acaba de lançar o HP Elite Dragonfly,
um convertível premium e ultra-leve (com
menos de 1kg) desenhado para ultrapassar
as tradicionais barreiras dos profissionais
que passam muito tempo fora do escritório.
Concebido para ser admirado, desenhado
para ser poderoso e reforçado com invejáveis níveis de segurança, representa uma
nova referência na mobilidade profissional.
Dispõe da maior autonomia do mercado
no segmento de convertíveis profissionais
de 13 polegadas, com até 24,5h de tempo
de bateria e a mais recente conectividade
Wi-Fi 6. O suporte para 4G LTE permite a
ligação em qualquer lugar, sendo o 1º con-

A CP tem novas ótimas campanhas. Se
viajar com 2 ou 3 pessoas, pode beneficiar de um desconto até 50% em Alfa
Pendular ou Intercidades. Assim, na
compra de 3 ou 4 viagens em conjunto,
para realizar às terças, quartas e quintas-feiras, terá um desconto de 40% ou 50%,
respetivamente. É obrigatória a aquisição
de ida e volta, dentro do período de vali-

vertível profissional com antenas LTE 4x4.
É também o 1º portátil convertível do mundo com um software de bem-estar pessoal
instalado, o HP WorkWell. Faculta aos utilizadores a melhor experiência profissional
com um processador Intel Core vPro de 8ª
geração e cumpre as especificações e as
experiências do programa “Project Athena”,
da Intel. A empresa está ainda a alargar o
seu portefólio de monitores, com a apresentação de dois equipamentos com ecrãs
curvos, desenhados para responder às necessidades do escritório dos dias de hoje:
o monitor curvo panorâmico HP S430c e o
monitor curvo HP E344c.
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ERMELINDA FREITAS
ACUMULA PRÉMIOS
A Casa Ermelinda Freitas dedica-se à
produção de vinho desde 1920, situando-se os seus 550 hectares de vinhas
em Fernando Pó, uma zona privilegiada na região de Palmela. O solo destas
vinhas é composto por areias muito
semelhantes às areias de praia e muito rico em água, desempenhando um
papel importante na maturação das

uvas. A brisa envolvente dos rios refresca as vinhas durante os verões secos,
atribuindo suavidade e elegância aos
vinhos. Ao todo, há 29 castas plantadas, sendo produzidos anualmente 21
milhões de litros de vinho. Desde 1999
os vinhos da Casa Ermelinda Freitas,
angariaram mais de 1000 prémios nacionais e internacionais.

dade do desconto (de terça a quinta-feira) e os bilhetes devem ser adquiridos em
simultâneo, para viajar no mesmo dia,
comboio, classe e origem/destino. Não
é aplicável às terças-feiras, se segunda-feira for feriado oficial, e às quintas-feiras, se sexta-feira for feriado oficial. Mais
detalhes em cp.pt ou na App CP

HUAWEI MOSTRA POTENCIALIDADES
DA TECNOLOGIA 5G
A Huawei está apostada em demonstrar as potencialidades da tecnologia 5G e do seu
impacto transformador em diversas indústrias. Nesse sentido, criou um roadshow para
mostrar aos portugueses alguns casos reais de aplicação da tecnologia. Depois de ter sido
uma das marcas em maior destaque na edição deste ano da Web Summit, a Huawei levou
o showroom 5G ao Porto, demonstrando as mais-valias do 5G, com exemplos da aplicação
prática da tecnologia enquanto enabler de transformações nas áreas da saúde, indústria,
media, agricultura, smart cities e prospeção mineira. Disponibilizou ainda experiências de
realidade virtual e realidade aumentada (Cloud VR), assim como um espaço de Cloud Gaming, onde os amantes de videojogos puderam aceder a experiências imersivas, e uma
demonstração de Cloud PC, que mostra o futuro da computação. O desenvolvimento de
redes comerciais 5G na Europa está a acontecer a um ritmo superior ao previsto, já que
cerca de 40 operadores em mais de 20 países apresentam já ofertas comerciais. A tecnológica prevê que até final do ano estejam em funcionamento cerca de 60 redes comerciais. As novas experiências, proporcionadas pelo 5G, estão a ser massivamente acolhidas
pelos consumidores, como mostra o caso da Coreia do Sul, onde um milhão de clientes
subscreveu 5G nos primeiros 69 dias depois do arranque comercial, meta que demorou
150 dias a ser atingida no lançamento das redes 4G. Um utilizador de 5G consome, em
média, três vezes mais dados do que no 4G. “5G + X” foi a designação utilizada por Guo
Ping, Rotating Chairman da Huawei, no seu discurso na Web Summit, para ilustrar a combinação entre o 5G e tecnologias como a IA, big data ou realidade virtual. O que poderá ter
um impacto transformador ao nível do que aconteceu com a eletricidade, no século XX, já
que “5G + X” será o catalisador de um mundo mais inteligente, com impactos em todas as
indústrias. A nova geração móvel pode suportar um milhão de dispositivos por quilómetro
quadrado, permitindo uma experiência superior em termos de IoT.

SAP E EY FAZEM PARCERIA
PARA PORTUGAL
A SAP Portugal e a EY Portugal anunciaram uma parceria para o mercado
nacional. O objetivo é assegurarem
a desmaterialização dos recibos de
despesas e a automatização de todo
o processo de gestão de despesas em
viagens corporativas, visando ao longo
das organizações uma visão completa das despesas, mais transparência,
maior eficiência e uma clara redução
dos custos de gestão. Trata-se de uma
extensão da aliança estratégica mundial, baseada nas soluções SAP Concur
que, graças a uma estreita colaboração
com a EY em Portugal, passam a estar
disponíveis para rápida implementação.
A parceria junta as soluções SAP Concur, que permitem uma gestão de despesas automatizada, rápida e precisa,
e a capacitação das equipas nacionais
da EY, através de um sólido investi-

mento na especialização e certificação
nestas soluções. A abordagem da EY à
implementação do SAP Concur permite
explorar todas as funcionalidades desta
ferramenta, proporcionando uma experiência de utilização fácil e intuitiva,
com a gestão de todo o ciclo através de
mobile ou web e uma integração com os
processos administrativos eficiente e
eficaz. O SAP Concur suporta transversalmente todo o ciclo de vida da jornada do colaborador, com a experiência e
metodologias de implementação da EY
a contribuírem para a maximização dos
seus benefícios. O mercado alvo serão
todas as empresas de todos os setores,
que gerem relevantes transações de
reembolso de despesas, resultantes de
equipas muito dispersas e que se deslocam em diversas geografias, não só
nacionais como internacionais.

LYRECO ENTRA EM PORTUGAL
COM SOLUÇÕES PARA AMBIENTES
EMPRESARIAIS
O Grupo Lyreco, o maior distribuidor europeu e o 3º ao nível mundial em soluções para ambientes de trabalho, vai reforçar a sua aposta no mercado nacional. A Lyreco Portugal tem
como principal público alvo empresas, escolas e serviços públicos que procurem um parceiro à sua medida que lhes apresente as melhores soluções para ambientes de trabalho.
‘Working Together for Tomorrow’ é o claim da marca, que se posiciona como assessora para
as empresas, prestando-lhes consultoria em todos os temas relacionados com a qualidade
e eficácia do seu negócio. O seu portefólio conta com produtos de diferentes categorias,
como material de escritório, mobiliário, packaging e limpeza, equipamentos de segurança
no trabalho e serviços de impressão e informática. A marca tem mais de 11 mil referências
em stock, que podem ser entregues em menos de 24h em qualquer ponto do país.

EXPERIS TEM FERRAMENTA PARA
ANALISAR MATURIDADE DIGITAL
A Experis, uma empresa do grupo
ManpowerGroup, desenvolveu uma ferramenta inovadora para avaliar maturidade digital das empresas. Sendo a
transformação digital é um caminho
sem volta, que tem vindo a impactar as
organizações em diferentes momentos,
o DigiPathway permite ajudar as empresas a perceber em que ponto deste
percurso de mudança se encontram.
Trata-se de uma inovadora ferramenta, cientificamente validada, feita com
base num questionário de 24 questões
colocadas aos líderes das empresas,
que mede a preparação das organizações em quatro áreas chave em matéria de maturidade digital: estratégia,

pessoas e cultura, práticas e inovação.
Cada uma destas avaliações gera um
relatório de benchmarking à medida,
que permite à empresa perceber, quando comparada com outras organizações, em qual das etapas do percurso se
encontra: ciente, envolvida, conectada
ou otimizada. Estima-se que, em 2020,
30% das receitas das organizações deverá surgir a partir de novos modelos de
negócio, realidade obriga as empresas
a serem mais ágeis e a estarem preparadas para conduzir um rápido processo de mudança, conjugando potencial
humano e competências com a melhor
tecnologia, de forma a captarem oportunidades e a serem competitivas.

ORACLE CLOUD:
A NUVEM DE 2ª GERAÇÃO
A Oracle Cloud é a única nuvem de segunda geração do mundo. Completamente
integrada entre aplicações, plataformas,
bases de dados autónomas e infraestrutura, permite ter tudo num só lugar e a
funcionar em conjunto. Esta oferta foi projetada para ser segura em todas as camadas e é autónoma desde o início. O objetivo
da Oracle foi simplificar as funções de IT e
de negócios, projetando todos os produtos
para trabalhar juntos desde o início, com
cada peça a beneficiar da capacidade da
sua plataforma subjacente. São ainda fornecidos dados mais ricos de alta qualidade em todas as linhas de negócios. A cloud
da Oracle está projetada para o utilizador
e para as suas necessidades, oferecendo
uma experiência de utilização otimizada,
custos mais baixos para a empresa e uma
melhor produtividade. Esta oferta resultou

também da jornada da própria companhia,
que passou por uma transformação para a
cloud, com uma plataforma para permitir
as mudanças nos negócios, eliminando
transferências manuais e aumentando a
colaboração entre equipas. A Oracle Cloud
possui o conjunto mais completo de aplicações para front e back office, foi programada especificamente para nuvem, com
tecnologias de cloud de segunda geração.
A empresa continua a ser líder de mercado
com mais funcionalidades do que qualquer outro fornecedor de ERP, HCM e CX na
cloud ou on-prem e oferece um conjunto
completo de soluções verticais em todos
os setores, com profundo conhecimento
de indústria. É a única empresa de aplicações cloud (SaaS) que tem infraestrutura
cloud própria.

VODAFONE FAZ 1ª CHAMADA
HOLOGRÁFICA 5G EM DIRETO
NA TVI
A Vodafone e a TVI realizaram a 1ª
transmissão holográfica 5G em tempo real, num marco inédito no país.
O momento pioneiro na tv nacional
aconteceu na emissão em direto do
‘Jornal das 8’, quando o pivô José Alberto Carvalho foi teletransportado
do estúdio da TVI, através da rede
5G da Vodafone, para o recinto do
festival Vodafone Paredes de Coura, a mais de 400 km. Ao entregar
esta nova possibilidade de comunicação, o operador volta a mostrar a
sua liderança na inovação e desenvolvimento do 5G em Portugal. Para
a concretização desta operação, a
Vodafone contou com 100MHz de
espectro temporário na faixa dos
3,6GHz cedido pela ANACOM e com
a tecnologia de ponta da Ericsson,
parceiro estratégico para o desenvolvimento do 5G. A operação envolveu
a dedicação de mais de 60 profissionais de todos os parceiros, dois estúdios de tv (um criado de raiz na Vila
de Paredes de Coura), 7 semanas de
preparação e quase uma tonelada de
material audiovisual. O sucesso da

MICROSOFT DIVULGA ESTUDO SOBRE
COMPORTAMENTO NO TRABALHO
Metade da jornada de trabalho dos portugueses (54%) é perdida em atividades
desnecessárias, como reuniões, chamadas e emails, mostra o estudo “When
change is the new normal”, desenvolvido por Michael Parke, especialista em
Comportamento Organizacional, com a
London Business School. O trabalho foi
encomendado pela Microsoft e identifica soluções para as organizações desenvolverem o potencial das pessoas,
num mundo em profunda mutação. 95%
dos portugueses diz que as suas organizações atravessaram pelo menos uma
grande mudança organizacional, colocando desafios às pessoas e obrigando
as organizações a desenvolverem uma
cultura de inovação. O estudo adianta
que as organizações com culturas de

inovação têm duas vezes mais probabilidade de crescerem a dois dígitos e
revelam grande preocupação com os
processos de trabalho. Conjugam três
características: constroem pontes; capacitam as equipas e promovem uma
cultura de criatividade e aprendizagem;
protegem a concentração e promovem
a fluidez do trabalho. Para assegurar
isto, têm de oferecer aos colaboradores
um ambiente de trabalho flexível, tecnologia adequada e rodear-se de gestores que convivam bem com diferentes
formas de trabalho. O que exige grande
esforço, mas quando as pessoas trabalham de forma fluida e concentrada,
são três vezes mais felizes, criativas e
produtivas.

RENTELECOM:
OPERADOR
NEUTRAL
DE REDES E
DATACENTERS
Posicionando-se como operador neutral
de redes e datacenters, a RENTELECOM
conta entre os seus clientes com a maioria dos operadores nacionais e alguns

chamada holográfica deveu-se ao
processo de comunicação bidirecional em tempo real, criado especificamente para o efeito. No estúdio da
TVI, a imagem do pivô foi captada em
alta definição a 60 frames por segundo e transmitida através da rede
móvel 5G para o estúdio em Paredes
de Coura. Aqui, a imagem foi descodificada em 3D para um projetor
holográfico e transmitida em direto e
de volta para Queluz, para que o pivô
visse o que se passava no recinto do
festival e conduzisse, sem interrupção de comunicação, o ‘Jornal das 8’.
Para garantir a eficácia da chamada
holográfica, a resposta da rede 5G foi
inferior a dez milissegundos, latência
que garante uma fluidez de comunicação sem pausas. A Vodafone prova
assim que a mais avançada tecnologia não está restrita aos grandes
centros urbanos. Paredes de Coura
foi palco de um marco tecnológico sem precedentes, que reforça o
compromisso em cobrir o País com
redes de última geração, não deixando ninguém de fora.

dos maiores operadores internacionais.
Utilizam o maior backbone neutral de fibra ótica baseado em mais de 8.100km
de cabos, que assegura 7 interligações a
Espanha e mais de 200 pontos de acesso.
Baixa latência e alta resiliência e fiabilidade da rede são grandes diferenciadores.
Na área das utilities, é o fornecedor de
referência, servindo atualmente mais
de 100 centros de produção elétrica que
agregam mais de 90% da capacidade de
produção nacional. A empresa é ainda o
maior operador neutral de datacenter.
Nos mais de 2.500 m2 de salas técnicas
dos datacenters em Lisboa e Porto, hospeda algumas das principais empresas
nacionais, assim como operadores. Em
2018, a RENTELECOM inaugurou o datacenter de Riba de Ave, certificado como
Tier III pelo Uptime Institute, área onde
continuará a investir, já que os clientes
valorizam a absoluta estabilidade destas
infraestruturas.

PARCEIRO GLOBAL DE SOLUÇÕES
PARA O LOCAL DE TRABALHO
www.lyreco.pt - 808 206 070
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