ROGÉRIO CARAPUÇA,
PRESIDENTE DA APDC

Ninguém tem dúvidas de que está em marcha uma nova ordem mundial, assente na
digitalização. Esta é a maior, a mais rápida
e a mais caótica revolução da história da
humanidade. Hoje, assistimos a verdadeiras disrupções, mudanças de paradigma e
transferências de valor que nunca pensámos puderem ser possíveis. Pelo menos à
velocidade a que estão a acontecer.

Sendo vital conhecer o estado da Economia Digital em Portugal, para determinar
as nossas vantagens competitivas e onde
se terá que melhorar, a APDC dedicou o
atual mandato ao tema da Economia e Cidadania Digitais. Depois de fazer um diagnóstico da situação e de analisar casos
concretos nos vários setores da economia,
este ano vamos analisar em detalhe no 28º
Congresso a aplicação das tecnologias da
transformação digital.
O objetivo deste Congresso é dinamizar a
discussão pública sobre os temas que se
colocam hoje aos decisores, contribuindo
ativamente para a aceleração do processo de transformação digital em Portugal.
Criar um sentido de urgência nunca foi tão
prioritário como hoje, porque se estamos a
ganhar velocidade na mudança, se já temos bases construídas, estamos ainda no
início do processo. É preciso arregaçar as
mangas e fazer mais! Um bom Congresso
para todos!

A ECONOMIA DIGITAL EM PORTUGAL 2018 - AS TECNOLOGIAS DA TRANFORMAÇÃO DIGITAL

ESTUDO APDC 2018 COMPLETA TRILOGIA
SOBRE ECONOMIA DIGITAL
Chama-se “A Economia Digital em Portugal 2018 - As Tecnologias da Transformação Digital”, é apresentado neste
28º Digital Business Congress e completa a trilogia de estudos APDC dedicados à transformação digital, no âmbito
da aposta estratégica do atual mandato da Associação de
caracterizar o estado da economia digital em Portugal.
Em 2016, foi realizado um trabalho sobre o Estado da Nação
em Portugal, seguido em 2017 dos Casos de Transformação
Digital. Este ano analisamos as tecnologias da transformação digital, culminando uma iniciativa que resultou de
um movimento colaborativo sem precedentes no mercado
nacional, envolvendo as empresas das Tecnologias de Informação, Comunicação e Media e dos demais setores de
atividade que usam as tecnologias para os respetivos processos de transformação para o digital. No total, esta edição
contou com a participação de 95 autores de 26 empresas,
envolvendo 114 casos de estudo.

Inteligência Artificial/Machine Learning/Robótica, Big Data/
Analytics, IoT, Cloud/Edge Computing, Blockchain/Crypto
Currencies e Cybersecurity/Privacy são domínios/tecnologias cuja aplicação prática nas organizações portuguesas
se pretende dar a conhecer, sempre no contexto de casos
de estudo e de aplicações concretas.
Esta é uma revolução muito mais rápida, profunda e global
que as anteriores revoluções, que está na base da disrupção
de indústrias inteiras, que cria novos modelos de negócio e
torna outros obsoletos e sem futuro, e que transforma a vida
de todos os cidadãos. Sendo o digital um tema omnipresente
a tudo e todos, vamos certamente continuar a debatê-lo na
APDC. Para já, este novo estudo tem como objetivo contribuir para o avanço de um processo que é fundamental para
garantir o futuro da economia e da sociedade portuguesas
e, consequentemente, o futuro do nosso país.

ww w.apdc. pt

O nosso mundo já está muito diferente e as
transformações não se vão ficar por aqui.
Pelo contrário, vão acelerar ainda mais.
Os impactos das tecnologias da transformação digital, as que já conhecíamos há
alguns anos e as que só agora começam
a surgir em força, são ainda difíceis de
prever. Certo é que estão a colocar novos
e difíceis desafios, que é preciso saber enfrentar para vencer.
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26 SET
quarta-feira

9:00 - 10:00

GRANDE
AUDITÓRIO

SESSÃO DE ABERTURA
Rogério Carapuça
Presidente APDC

Manuel Caldeira
Cabral
Ministro da Economia

10:00 - 11:00

Luís Ferreira Lopes
Assessor para os Assuntos Económicos,
Empresas e Inovação, em representação
da Casa Cívil da Presidência da República

ABERTURA DIGITAL BUSINESS EXPO

GRANDE
AUDITÓRIO

11:00 - 12:00

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
| MACHINE LEARNING | ROBÓTICA

SALA
ALMADA
NEGREIROS

11:00 - 12:00

VISITA AO FUTURO:
IMPACTO DA TECNOLOGIA NOS NEGÓCIOS

KEYNOTE SPEAKER
Arlindo Oliveira

ORADOR
João Nuno Bento

ORADOR
José Gonçalves

ORADOR
Luís Flores

Presidente, IST

CEO, Novabase

Presidente,
Accenture

CEO, Unicre

ORADOR
Tiago Azevedo

MODERADORA
Mafalda Anjos

MODERADOR
Sérgio Moraes

MODERADOR
Daniel Deusdado

Group IT Director, REN

Diretora, revista Visão

Presidente da Secção
Portugal Outsourcing
APDC

Global Notícias

ORADORA
Paula Panarra
Diretora Geral,
Microsoft

GRANDE
AUDITÓRIO

12:15 - 13:15

BIG DATA | ANALYTICS
KEYNOTE SPEAKER
Tiago Esteves

ORADOR
António Lagartixo

Senior Account
Executive, Gartner

Partner, Deloitte

ORADOR
Ricardo Pires Silva
Executive Director, SAS

13:15 - 14:30

ORADOR
Ricardo Monteiro
Advisory Board
Member, Sonae IM

ORADOR
Rogério Campos
Henriques
CIO, Fidelidade

SALA
ALMADA
NEGREIROS

12:15 - 13:15

RGPD - HISTÓRIAS DA IMPLEMENTAÇÃO

ORADOR
Manuel Maria
Correia

KEYNOTE SPEAKER
Hélia Gonçalves
Pereira

ORADORA
Cristina Máximo
dos Santos

General Manager, DXC
Technology Portugal

Professora Auxiliar,
ISCTE

Data Protection Officer,
CGD

ORADOR
Luís Araújo

MODERADOR
Pedro Oliveira

Presidente, Turismo de
Portugal

Diretor, Exame
Informática

ORADOR
João Machado

ORADOR
Pedro Miguel
Machado

MODERADORA
Sara Antunes
de Oliveira

Data Protection Officer,
AGEAS

Jornalista, Observador

Executive Committee
Member, Grupo Pestana

ORADORA
Isabel Escarigo
Managing Director,
Human Talent

ALMOÇO

14:30 - 15:30

GRANDE
AUDITÓRIO

IOT

14:30 - 15:30

INFLUENCIADORES: CRIATIVIDADE LIVRE
OU INSPIRAÇÃO NOS NÚMEROS?

SALA
ALMADA
NEGREIROS

14:30 - 15:30

EXPERIÊNCIA DE EMPREENDEDORES

SALA
SOPHIA MELLO
BREYNER

KEYNOTE SPEAKER
Miguel Fernandes

ORADOR
Carlos Barros

ORADORA
Bárbara Bandeira

ORADORA
Leonor Poeiras

ORADOR
Álvaro Pinto

ORADOR
Jaime Jorge

Partner, PWC

Managing Director,
Fujitsu

Millennial

Blogger e
apresentadora TV

Co-Founder, Aptoide

Founder, Codacy

ORADOR
José Henriques

ORADOR
Luís Miguel Silva

ORADOR
Manuel
Albuquerque

ORADORA
Mónica Serrano

ORADORA
Mariana Gomes

ORADOR
Pedro Garcia

Country Manager,
INDRA

Presidente, Ericsson

ORADOR
Carlos Mesquita

MODERADOR
Alexandre Brito

Co-Founder, Primetag

Chief Marketing Officer,
L’Óreal

Co-Founder,
MUB Cargo

Co-Founder, Mov.e
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IT Operations &
Innovation Manager,
Grupo PSA

15:45 - 16:45

Jornalista Informação,
RTP

GRANDE
AUDITÓRIO

CLOUD | EDGE

MODERADOR
Ricardo Tomé

MODERADOR
Filipe Alves

Diretor Coordenador,
Media Capital Digital

Diretor, O Jornal
Económico

15:45 - 16:45

DE QUE FORMA A TECNOLOGIA
PODE AJUDAR O MARKETING?

SALA
ALMADA
NEGREIROS

15:45 - 16:45

O POTENCIAL DA TECNOLOGIA
NA INOVAÇÃO SOCIAL

SALA
SOPHIA MELLO
BREYNER

KEYNOTE SPEAKER
Pedro Dominguez

ORADOR
Carlos Leite

ORADOR
Bernardo Rodo

ORADOR
Fernando Parreira

ORADOR
Filipe Almeida

ORADOR
Pedro Tunes

Chief Information
Officer Iberia,
Schneider Electric

Managing Director, HPE

Managing Director,
OMD

Diretor Comercial, Sapo

Presidente da Comissão
Diretiva, Portugal
Inovação Social

COO, Speak

ORADOR
Nuno Santos

ORADOR
Manuel Domingues

ORADOR
Francisco Teixeira

ORADOR
João Paulo Luz

ORADORA
Rita Casimiro

ORADORA
Vânia Neto

Managing Director, GFI

Diretor TI e
Infraestrutura, Novo
Banco

MODERADOR
Bruno Contreiras
Mateus

Managing Director,
Initiative

Digital Director, Impresa

ORADOR
José Pedro Inácio

MODERADOR
José Manuel Gomes

ORADOR
Luís Jerónimo

Seguradoras Unidas

Business Development
Director, Cofina Media

Diretor Adjunto,
Fundação Calouste
Gulbenkian

Jornalista,
Dinheiro Vivo

16:45 - 17:15

Education & Citizenship
Lead, Microsoft

COFFEE BREAK & NETWORKING

17:15 - 17:30

GRANDE
AUDITÓRIO

HOMENAGEM ASSOCIADOS HONORÁRIOS APDC
17:30 - 19:00

ESTADO DA NAÇÃO DOS MEDIA
KEYNOTE SPEAKER
Sebastião Póvoas
Presidente, ERC

GRANDE
AUDITÓRIO
ORADOR
Francisco Pedro
Balsemão
CEO, Impresa

ORADOR
Bernardo Correia

ORADOR
Gonçalo Reis

Country Manager,
Google Portugal

Presidente, RTP

MODERADOR
Pedro Norton
Administrador, Fundação
Calouste Gulbenkian

19:00 - 21:00

Impact Investing
Associate, MAZE

DIGITAL ROCK STARS PARTY

SALA
ALMADA
NEGREIROS

17:30 - 19:00

APDC DIGITAL ACADEMY TALKS
TRANSFORMAÇÃO NAS CREDENCIAIS DE EDUCAÇÃO

ORADOR
Luís Fernandes

ORADOR
Maria João Horta

ORADORA
Paula Marques

MODERADOR
Miguel Moreira

Diretor, Agrupamento de
Escolas do Freixo

Subdiretora-Geral,
Direção Geral da
Educação

Executive Director,
Porto Business School

Digital Academy, APDC

ORADORA
Cristina Jacinto

ORADOR
João Cruz

ORADOR
João Magalhães

MODERADOR
João Gomes

Vogal da Comissão

Partner, Closer

Co-Founder, Academia
de Código

Diretor, FCCN

ORADOR
João Filipe de Matos

ORADOR
Robin Opinião

MODERADOR
Bernardo Caldas

Diretor, Insti. Formação
da Univ. de Lisboa

Aluno Academia
de Código

Data Scientist,
Vodafone

NOVOS MODELOS DE FINANCIAMENTO DA FORMAÇÃO

REALIDADE DA REQUALIFICAÇÃO DIGITAL

TERRAÇO
CCB

GRANDE
AUDITÓRIO

9:30 - 10:30

REGULAÇÃO

SALA
ALMADA
NEGREIROS

9:30 - 10:30

INOVAÇÃO NA ADMINISTAÇÃO PÚBLICA

KEYNOTE SPEAKER
Luís Manica

ORADORA
Antónia Rato

ORADORA
Filipa Carvalho

ORADOR
Francisco Lima

Diretor de Regulação
de Mercados, ANACOM

Diretora de Regulação e
Concorrência, CTT

Diretora Jurídica e de
Regulação, NOS

Presidente, INE

ORADORA
Madalena Sutcliffe

ORADORA
Sofia Aguiar

MODERADORA
Alda Martins

ORADORA
Sara Carrasqueiro

MODERADOR
Bruno Monteiro

Responsável pela Direção
de Regulação, Concorrência e Juridica, ALTICE

Jornalista TVI

ORADOR
Pedro Tavares
Diretor de
Comunicação,
Ministério da Justiça

Membro da Direção,
AMA

Coordenador, LabX

Diretora de Legal &
Regulatory Affairs,
Vodafone Portugal

10:30 - 11:00

ORADOR
Gonçalo Caseiro

27 SET
quinta-feira

ORADOR
Henrique Martins

Presidente, INCM

Presidente, SPMS

COFFEE BREAK & NETWORKING

11:00 - 12:00

BLOCKCHAIN | CRYPTOCURRENCY

GRANDE
AUDITÓRIO

ESCASSEZ DE TALENTO DIGITAL

KEYNOTE SPEAKER
Paulo Rodrigues

ORADORA
Célia Reis

ORADOR
Bruno Mota

Perito Blockchain

Diretora Geral, Altran
Portugal

CEO, Bold

ORADOR
Carlos Moura

ORADOR
Juan Carlos
Cubeiro

ORADOR
Luís Urmal
Carrasqueira
Diretor Geral, SAP
Portugal

Diretor Adj. Sistemas
e TI, Banco Portugal

Diretor Executivo, Eco

Pivot Informação, SIC

KEYNOTE SPEAKER
Eduardo Mastranza

GRANDE
AUDITÓRIO

Executive Partner,
Gartner

ORADOR
António Miguel
Ferreira
Managing Director,
Claranet

ORADOR
Pedro Afonso

ORADORA
Sofia Tenreiro

CEO, Axians Portugal

Diretora Geral, Cisco
Portugal

11:00 - 13:30

STARTUPS POWERED BY APDC - PITCH

SALA
SOPHIA MELLO
BREYNER

STARTUPS FINALISTAS
PARA PITCH E EXPOSIÇÃO

ORADOR
Sérgio Pereira
Diretor Geral Softinsa

9Mind7
ASIST
Climber Hotel
Collide Rocks
Digital Drops
Helppier

Infraspeak
Kiss My Score
Live Electric Tours
peeq.pt
Performetric
Swonkie

Head of Talent,
ManpowerGroup

MODERADORA
Ana Patricia
Carvalho

CYBERSECURITY | PRIVACY

ORADOR
José Miguel
Leonardo
CEO, Randstad

MODERADOR
Pedro Sousa
Carvalho

12:15 - 13:30

SALA
ALMADA
NEGREIROS

11:00 - 12:00

SALA
ALMADA
NEGREIROS

12:15 - 13:30

CARREIRAS DE SUCESSO

ORADOR
José Correia

ORADORA
Dionísia Ferreira

Diretor Geral, HP
Portugal

Administradora, CTT

ORADOR
Miguel Duarte
Fernandes

MODERADOR
Paulo Simões

ORADOR
Miguel Carvalho

ORADOR
Nuno Ferreira Pires

Dounder e CEO, Yubuy

CEO, Sport TV

Partner, Egon Zehnder

Head of Business
Portugal, Paypal

MODERADORA
Fátima Caçador
Diretora, Casa dos BITS
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13:30 - 15:00

ALMOÇO

15:00 - 15:05

GRANDE
AUDITÓRIO

15:05 - 15:20

GRANDE
AUDITÓRIO

PITCH “STARTUPS POWERED BY APDC”

EMERGING TECHNOLOGIES AND THEIR IMPACT ON CONSUMERS
AND THE ENTERPRISE
KEYNOTE SPEAKER
Sukhbinder Gill,
VP Fellow and Chief Technology
Officer UKIIMEA, DXC Technology

GRANDE
AUDITÓRIO

15:20 - 17:30

ESTADO DA NAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES
ABERTURA
Guilherme
d’Oliveira Martins

KEYNOTE SPEAKER
João Cadete de
Matos

Secretário de Estado
das Infraestruturas

Presidente ANACOM

ORADOR
Francisco
de Lacerda

ORADOR
Mário Vaz
CEO, Vodafone

Vice-Presidente e
CEO, CTT

think global, drink local

ORADOR
Alexandre Fonseca
CEO, ALTICE

ORADOR
Miguel Almeida
CEO, NOS

MODERADORA
Alexandra Machado
Jornalista, Negócios

GRANDE
AUDITÓRIO

17:30 - 18:00

SESSÃO DE ENCERRAMENTO
Presidente APDC

Maria Manuel
Leitão Marques

www.eau.pt

Ministra da Presidência e da
Modernização Administrativa

ww w.apdc. pt

Rogério Carapuça

TASTE OF CRASH COURSES
As sessões de TASTE OF CRASH ACADEMY APDC pretendem contribuir para
despertar a necessidade de aceleração
da introdução de tecnologias digitais,
num formato breve e concentrado
qualquer pessoa pode ter um primeiro
contacto com ferramentas digitais inovadoras.
No Congresso deste ano será disponibilizada uma experiência formativa acelerada (90 min) no âmbito de três temas
distintos: Chatbots, UX Design e Realidade Aumentada (AR). Serão sessões
muito interativas, práticas e divertidas.

JOVENS
E TECNOLOGIA

queiram criar uma relação de proximidade com os seus clientes e, ao mesmo
tempo, reduzir os custos no atendimento personalizado. Sendo uma ferramenta data-driven, o chatbot vai “aprender”
de resultado em resultado qual o caminho mais rápido para a resolução dos
problemas mais frequentes, poupando
tempo e aumentando a eficiência no
atendimento e maior retenção de clientes.

Definido como user-centered, UX é ideal
para assegurar a entrega de produtos
clientes em termos de funcionalidade,
características, acessibilidade e estética.
REALIDADE AUMENTADA (AR) permite
desenvolver métodos de interação com
proporcionando novas possibilidades
na interação com clientes, acesso a
informação ou aumento de produtividade. A realidade aumentada joga com os
5 sentidos, amplificando o envolvimento intelectual e emocional, resultando
numa maior fidelização dos clientes.

CHATBOTS é uma tecnologia crucial
para as empresas de hoje em dia que

UX DESIGN OU USER EXPERIENCE é o
processo de desenvolvimento de produtos/serviços que implica uma pesquisa
exaustiva das motivações, valores, necessidades e limitações dos utilizadores desses mesmos produtos/serviços.

Esta é uma iniciativa que se assume
como um movimento tecnológico educativo que chega aos jovens através de
parcerias com organizações de educação formal ou não formal – como escolas, colégios, centros da juventude e
clubes de informáticas. Professores e
alunos entre os 10 e os 18 anos trabalham em equipa para darem resposta a

questões relevantes do dia-a-dia através
da criação de apps para smartphones ou
tablets.
Trata-se de uma nova forma de ensinar
tecnologia e despertar o interesse dos
jovens do ensino básico e secundário
para estas áreas. Os projetos vencedores
das edições já realizadas têm feito demonstrações no espaço de exposição do

Congresso, comprovando que a inovação
também está no ADN dos mais jovens.
2018 não será exceção à prática dos últimos anos e os vencedores, eleitos no
dia 24 de setembro entre os 22 projetos
apurados - 9 do Norte, 11 de Lisboa e um
de cada região autónoma - também terão oportunidade de estarem presentes
no espaço de exposição.

SMART SETTLEMENTS & URBANIZATION
É um conjunto de ferramentas digitais que
permitem aos clientes da Via Verde acesso
fácil um crescente número de serviços de
mobilidade.

HEALTH & WELL-BEING
Esta plataforma online, aberta e gratuita
destina-se a facilitar a partilha de inovações
desenvolvidas por pacientes para ajudar a
lidar com o seu estado de saúde. Os produtos,
serviços e aplicações são analisados por uma
equipa médica, antes de serem publicados e
exibidos na plataforma.

Máximo 15 participantes/sessão

VENCEDORES NACIONAIS:
4

A inovação ‘made in Portugal’,
associada a projetos de base
tecnológica, pode surgir de todos
os players do ecossistema, da
Administração Pública às grandes
empresas ou startups. Os projetos
portugueses que foram selecionados
para se candidatar à edição de
2018 do World Summit Awards
confirma essa realidade. Todo o
processo voltou a ser liderado, pelo
8º ano consecutivo, pela APDC. Os
vencedores vão representar Portugal
na iniciativa mundial das Nações
Unidas, que envolve 178 países.

GOVERNMENT & CITIZEN ENGAGEMENT
O Orçamento Participativo de Portugal (PPB)
é o 1º orçamento participativo do mundo.
Tem o formato de um portal (https://opp.
gov.pt/) onde os cidadãos podem propor e
votar (também por SMS gratuito) ideias para
investimentos públicos num valor de até 5
milhões de euros do OE.

ENVIRONMENT & GREEN ENERGY
É uma plataforma digital (https://www.
smartfarmer.pt/web/publ), desenvolvida
com a Oikos, para contribuir para o
desenvolvimento rural e o crescimento
económico local. Acessível através de
computadores, tablets ou smartphones, visa
impulsionar os circuitos agroalimentares e os
mercados de proximidade.

CULTURE & TOURISM
Trata-se de uma aplicação baseada na
localização, em formato de jogo, que permite
às famílias acesso a jogos educativos e
contextuais enquanto viajam. Como jogos
relacionados com os pontos de interesse que
estão a visitar.

BUSINESS & COMMERCE
Assume-se como uma carteira digital,
via smartphone. Foi criado pela SIBS para
ser fácil, conveniente e simples de usar,
permitindo aos utilizadores usarem os seus
cartões bancários e cartões de refeição no
telefone. Trata-se de uma evolução natural
do MULTIBANCO para o móvel.

INCLUSION & EMPOWERMENT
É a plataforma de dados abertos do
Governo e entidades públicas que promove
a transparência, responsabilidade e
crescimento económico. Visa ainda incentivar
o envolvimento dos cidadãos. Incorpora
soluções inovadoras da experiência do
utilizador, conteúdo, estrutura, integração de
dados e licenças.

LEARNING & EDUCATION
É um software de simulação médica,
desenvolvido pela startup Take the Wind,
usado para treinar estudantes, médicos
e enfermeiros, com vista a melhorar
a prática clínica em diferentes áreas
terapêuticas. Usa equipamento 3D,
combinando simulação clínica com o
treino de tomada de decisões e design
de jogos. Foi ainda o projeto vencedor da
distinção BfK Award, que visa premiar
os melhores projetos ou produtos
nascidos do conhecimento, inserindose no Programa Born for Knowledge,
desenvolvido pela ANI.

INCENTIVAR IDEIAS DISRUPTIVAS
SALA ALMADA NEGREIROS

27 SETEMBRO - 11:00

STARTUPS POWERED BY APDC

MEMBROS DO JÚRI:
Alcino Lavrador, Altice
Alexandra Martins, Ericsson
Bernardo Bello, Randstad
Bruno Costa Cabral, Deloitte
Dennis Teixeira, HPE
Fátima Cardoso, Vodafone

Gonçalo Costa Andrade, IBM
João Ricardo Moreira, NOS
Luís Calado, Microsoft
Pedro Rocha Vieira, Beta-i
Raquel da Cruz Leal, Startup Portugal
Vítor Silva Marques, DXC Technology

STARTUPS FINALISTAS PARA PITCH E EXPOSIÇÃO:

Apoio

STARTUPS FINALISTAS
PARA EXPOSIÇÃO:

9MIND7
A aplicação inova na forma como os
colaboradores aprendem. Não sendo
uma plataforma de e-learning mas um
complemento desta, visa o treino corporativo
e a construção de conhecimento com
gamificação, permitindo avaliação em

DIGITAL DROPS
Esta startup de tecnologia desenvolveu
uma solução de otimização de energia para
redes de água, o SCUBIC. O sistema baseiase dados, sendo configurável e flexível
para gerir a energia ideal dos sistemas de
abastecimento de água. Pode ser aplicado a
qualquer tipo de fluido.

PEEQ.PT
É uma plataforma digital de cuidados
infantis. Liga pais e escolas em torno de um
tópico importante: a vida dos seus filhos.
Os pais têm mais e melhore informação
atualizada e os professores têm a vida
simplificada, já que se livram de papéis e
outras tarefas demoradas.

CLOUTS DIGITAL
Visa fornecer ferramentas e conhecimentos
para transformar a aprendizagem dentro
das organizações. A aplicação Mentora é o
suporte digital para uma rede de partilha
de conhecimento e desenvolvimento de
aptidões, dando aos líderes as ferramentas
necessárias para avaliar e equipa e gerir
talentos e carreiras.

ASIST
Trata-se de um sistema autónomo de
inspeção de infraestruturas críticas. Através
da tecnologia de drones, associada aos
mais recentes sistemas autónomos, visão
computacional e bases de dados na cloud, o
sistema pode ser aplicado na monitorização
de estruturas. tempo real do progresso de
uma equipa.

HELPPIER
Este SaaS (software as a service) ajuda as
empresas online a fornecer informações
relevantes em websites ou plataformas web,
promovendo a criação de guias do utilizador
interativos e contextuais, sem a necessidade
de qualquer codificação.

PERFORMETRIC
É um sistema de monitorização em tempo
real, que permite a gestão da fadiga mental,
de forma não invasiva, promovendo o
equilíbrio entre o lazer e o trabalho.
O objetivo é melhorar a qualidade de vida,
bem-estar, saúde mental e desempenho
individual.

GOIN EVENTS
Descreve-se como o canivete suíço dos
eventos. É um agregador de eventos multiplataforma com soluções para o B2C e B2B.

CLIMBER HOTEL
É uma solução fácil de gestão de receitas,
que ajuda hotéis independentes a maximizar
as vendas, através de uma maior autonomia
nas decisões relacionadas com preços,
disponibilidade e lançamento de campanhas.
O seu algoritmo a nalisa dados da história do
hotel e do mercado e informa em tempo real
qual é o preço ideal a que o hotel deve vender
os quartos.

COLLIDE ROCKS
Esta startup criou o Project Chatrooms,
estrutura multiplataforma de baixo código que
tem sido a estrutura central por trás de todos
os projetos de realidade virtual multijogador,
tornando o desenvolvimento multiplayer de VR
mais rápido, fácil, acessível e personalizado.

INFRASPEAK
É uma solução de gestão de instalações
sem papel. Dá poderes aos responsáveis
pela manutenção, qualidade e outras
operações técnicas relacionadas com
edifícios grandes ou complexo, usando
tecnologias avançadas, permitindo
melhorar o controle e eficiência e reduzir
custos e burocracia até 70%.

KISS MY SCORE
É uma aplicação social para prever
pontuações de futebol. O objetivo principal
é que as pessoas aproveitem futebol entre
amigos, sendo parte de uma comunidade
dinâmica, amigável e competitiva e tornando
o futebol uma atividade mais engraçada,
saudável e social.

LIVE ELECTRIC TOURS
Proporciona aos turistas uma nova
forma de conhecer Lisboa, através de
uma experiência de autocondução em
veículos 100% elétricos. Os passeios são
programados por GPS e o carro tem wi-fi
gratuito, guia de áudio GPS e câmara ao
vivo, para partilha nas redes sociais.

SWONKIE
É uma plataforma de economia de tempo,
através da gestão dos media, oferecendo
uma experiência totalmente integrada
na criação de conteúdos. Permite criar
conteúdos para sites de blogues e partilhálos diretamente de várias redes sociais.
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INVISIBLE COLLECTOR
É um agente com tecnologia IA que permite
aos credores gerir eficientemente os arquivos
de dívida. As empresas credenciadas podem
criar uma estratégia que melhor se adapte
ao banco de dados de cliente, que pode ser
armazenado em cluster.

IOTECH
Cria soluções inovadoras e inteligentes
centradas na web/mobile para simplificar a
vida das pessoas e conectá-las a um mundo
interativo. O ioSolutions é fornecido como
serviço SaaS e estruturado em 4 serviços
distintos – ioTool; ioApp; ioServ; e ioHub.

ITCUP
Reúne numa única plataforma a capacidade
de organizar trabalho, de forma simples e
direta, através da agregação de dados e
preferências de cada utilizador. Os dados
recolhidos são usados para melhorar a
experiência do utilizador/funcionário.

YOURDATA
Desenvolveu uma solução de business
intelligence, com data analytics e IA,
que permite um alto grau de autonomia
na produção de relatórios e opções de
visualização. São criados dashboards
personalizados baseados em indicadoreschave para cada mercado, empresa e
modelo de negócio.

ww w.apdc. pt

Descobrir projetos com ideias inovadoras e disruptivas, de base tecnológica,
é o objetivo da iniciativa “Startups powered by APDC”. O projeto vai na sua
3ª edição, sendo realizado no âmbito da Secção Empreendedorismo Digital
APDC, em parceria com a Beta-i. Foram selecionadas um total de 18 startups
para participar espaço de exposição do 28º Digital Business Congress, sendo
que destas 12 apresentarão os respetivos projetos numa sessão de pitch aberta
a todos os participantes. No final, serão eleitas as duas startups vencedoras:
uma escolhida pelo júri de seleção, outra pelo voto dos participantes do
Congresso. Ambas terão a oportunidade de fazer um pitch antes do “Estado da
Nação das Comunicações”, uma das sessões mais esperadas do Congresso.

MEO SUPERA 1,5 MILHÕES
DE CLIENTES DE TV PAGA
O serviço de televisão por subscrição
da MEO, da Altice Portugal, alcançou
um marco histórico, ao ultrapassar
os 1,5 milhões de clientes. Este feito
representou um novo passo na sua
história de lançamentos inovadores
e pioneiros e na relação de confiança que tem com cada um dos seus
clientes. O objetivo é conquistar a
liderança, também, do segmento de
TV, depois de pelo terceiro trimestre
consecutivo ter sido responsável por
mais de 60% do crescimento total do
mercado de TV por subscrição em
Portugal. Esta conquista é resultado
do investimento da Altice Portugal
em inovação, com o lançamento, no
1º trimestre, de uma nova set-top box
WiFi (Sofia), de um novo user interface de TV e de uma nova experiência
de atendimento ao cliente. Foi ainda
disponibilizada uma nova oferta disruptiva, altamente personalizável,
sem período de fidelização, permitindo aos clientes da MEO criar um
pacote de serviços totalmente per-

sonalizado – o MEO By.
Estes novos produtos e serviços colocam o grupo na liderança, quando
se trata de inovação e melhoria da
experiência do cliente. Resulta ainda
da estratégia clara de fazer chegar
fibra ótica de última geração a todo o
território nacional, tornando Portugal
no país europeu com maior cobertura de fibra – a fibra da Altice chega
já a mais de 4,3 milhões de casas
–, bem como no investimento na
modernização das redes móveis de
nova geração que no final do 2º trimestre atingiram uma cobertura populacional de 98,5% no 4G e 73% no
4G+. Esta é mais uma prova de que
a estratégia da Altice Portugal para
o país e para o setor é uma aposta
ganha: apresentar os melhores serviços e produtos e definir as tendências do setor, a cada ano, a cada
marco, com a consciência de que
cada cliente traduz uma nova razão
para reforçar o rigor, o pioneirismo, a
inovação, a estratégia e a liderança.

ALTRAN FECHA PARCERIA
COM OUTSYSTEMS
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A Altran, líder mundial em serviços de engenharia e R&D, estabeleceu uma parceria
estratégica com a OutSystems para acelerar o desenvolvimento de novos serviços
e produtos nos mercados onde atualmente opera. O acordo visa proporcionar aos
clientes da Altran puderem usufruir da facilidade de integração e rapidez de implementação, asseguradas pela plataforma
da OutSystems. Este objetivo é essencial
para o aumento da proposta de valor da
Altran e para o desenvolvimento de soluções inovadoras para os seus clientes.
Bruno Casadinho, COO da empresa, diz
que “na Altran, em tudo o que fazemos,
acreditamos que é importante pensar de
forma diferente e inovadora, desafiando

o status quo. A parceria celebrada com
a OutSystems é a prova que estamos
conscientes das tendências tecnológicas,
representando um marco importante na
consolidação e reforço da oferta de serviços para os nossos clientes. O objetivo é
desenvolver um Centro de Excelência na
tecnologia da OutSystems à escala mundial. Estamos confiantes que esta plataforma será a base para muitas das soluções que iremos desenvolver num futuro
próximo”. Através da parceria com a Outsystems, a plataforma será aplicada aos
clientes da Altran nas áreas de Pesquisa
e Desenvolvimento, Inovação e Design,
Desenvolvimento, Automação e Big Data
e Analytics.

RANDSTAD TRANSFORMA
COMUNICAÇÃO COM
TRABALHADORES
Dispor de uma tecnologia para acelerar
a comunicação entre a empresa e os
colaboradores, permitindo ir ao encontro
das necessidades das duas partes, é a
proposta de valor do YouPlan, a solução
da Randstad já disponível no mercado
nacional. Trata-se de uma ferramenta
que permite às empresas gerir escalas,
planear turnos, propor horas extra, introduzir avaliações, registos de horas e
ainda comunicar de forma imediata com
as suas pessoas. Permite acelerar a contratação, ao comunicar em tempo real
com todos os colaboradores, com informações profissionais de seu interesse,
como horário de trabalho ou banco de
horas, podendo o trabalhador aceitar de
imediato novos turnos ou horas extra.
O YouPlan está incluído na oferta de
trabalho temporário e outsourcing da
Randstad, não representando um custo
acrescido aos clientes, mas sim um benefício na sua gestão de talento. Pode
ser implementado de duas formas: em

modelo YouPlan, em que o cliente é que
gere toda a informação na aplicação, ou
em WePlan, situação em que a Randstad gere todos os dados no cliente. “Há
várias soluções no mercado, mas muito
focadas no trabalho administrativo. O
YouPlan vai mais longe. Trata-se de uma
ferramenta que responde a todas as necessidades de registo e planeamento
das organizações, mas que comunica
em tempo real com os trabalhadores
através da aplicação móvel myRandstad, garantindo que os talentos passam
a ter informação relevante na palma da
sua mão, 365 dias do ano”, refere José
Miguel Leonardo, CEO da Randstad Portugal. Esta oferta já está em 8 empresas
que representam mais de 500 trabalhadores e a expectativa para este ano
é elevada. A Randstad acredita que a
solução é disruptiva no mercado e que
aproximará a oferta e a procura. Além de
Portugal, EUA, França, Suíça, Itália e Bélgica são os países já envolvidos.

AXIANS TRANSFORMA
RELACIONAMENTO DO GRUPO
AGEAS COM CLIENTES
A Axians Portugal implementou nos contact centers do Grupo Ageas Portugal
(Ageas Seguros e Seguro Directo) uma
nova plataforma, mais avançada tecnologicamente e com foco na melhoria da
experiência dos seus clientes, impactando positivamente os resultados do seu
negócio. O projeto resultou da necessidade de implementar uma nova plataforma de contact center que mantivesse
a operacionalidade do serviço ao cliente
e garantisse uma simples e suave transição entre plataformas, dando um salto
qualitativo de funcionalidades e inovação. A Axians Portugal implementou uma
solução baseada no One IT Contact Center as a Service, suportada na tecnologia
Collab, totalmente integrada com novos
canais, como redes sociais e vídeo e que
permitiu obter uma visão unificada do
consumidor através de todos os canais
de comunicação disponíveis. Desta for-

ma, utilizando uma plataforma omnicanal, foi possível reconstituir a experiência do cliente Ageas Seguros e Seguro
Directo de forma independente do canal
utilizado.
“Com esta solução plenamente implementada, a Ageas Seguros e Seguro Directo ficam desde já capacitados para
a adoção a muito breve prazo de novas
tecnologias contact automation, advanced analytics e artificial intelligence
nomeadamente Bots. Assegurar uma
transição de plataforma deste tipo neste prazo recorde, com tal melhoria da
satisfação do cliente e impacto direto
no negócio, deixando ainda tal potencial tecnológico instalado, enche-nos
de orgulho, na medida em que cumpre a
plenitude da nossa promessa enquanto
marca: the best of ICT with a human touch”, diz Paulo Ferreira, diretor executivo
da Axians Portugal.

IBM E MAERSK LANÇAM NOVA SOLUÇÃO DE BLOCKCHAIN

A IBM e a dinamarquesa A.P. Moller Maersk lançaram a TradeLens, solução na área
do transporte marítimo que tem por base
tecnologia blockchain. A nova plataforma
procura dar mais transparência e simplicidade aos processos de expedição e
acompanhamento de mercadorias entre

diferentes fronteiras e zonas comerciais,
promovendo um comércio global mais
eficiente e seguro e oferecendo maior
inovação a toda a indústria. Anunciada
pela primeira vez em janeiro, como um
projeto-piloto, a TradeLens está já em funcionamento e conta com 94 parceiros em
todo o mundo, como mais de 20 portos
e operadores de terminais, autoridades
alfandegárias, transitários e operadores
logísticos que enviam e/ou transportam
mercadorias para todo o mundo. Destacam-se os portos de Halifax (Canadá), Ro-

terdão (Países Baixos) e Bilbao (Espanha)
e as autoridades da Arábia Saudita, Países
Baixos, Singapura, Austrália e Perú. Foram
captadas mais de 154 milhões de atividades de transporte na plataforma, sendo
que estes dados estão a crescer ao ritmo
de quase um milhão por dia.
As transações comerciais globais continuam a crescer em custo, escala e
complexidade e todos os anos são transportados mais de 4 biliões de dólares em
produtos, sendo que cerca de 90% dos
bens consumidos diariamente são trans-

portados por via marítima. Estima-se que
só o processamento e a gestão da documentação comercial necessária para gerir
muitas dessas mercadorias representem
1/5 dos custos reais do transporte físico.
A TradeLens permitirá reunir todo o ecossistema numa única plataforma através
da tecnologia blockchain, potenciando a
colaboração e a partilha de informações
em tempo real sobre cargas e transporte,
incluindo sensores de IoT com dados que
podem ir desde o controlo de temperatura
até ao peso do contentor.

ACCENTURE É ELEITA PARCEIRO
DO ANO DA MICROSOFT
ceiros que possuem elevado know-how
tecnológico e têm capacidade de inovação, como é o caso da Microsoft. Queremos ser relevantes para os clientes
e distinguirmo-nos da concorrência no
serviço que oferecemos”, afirma Pedro
Lopes, Managing Director responsável
pela Accenture Technology em Portugal.

DSTELECOM EXPANDE REDE
A MAIS 34 MUNICÍPIOS
A Cube Infrastructure Managers (CIM), um dos principais gestores europeus de fundos
de infraestruturas, concretizou no início deste ano uma parceria com o Grupo dst no
sentido de acelerar a expansão nacional e internacional da dstelecom como operador
neutro de redes de telecomunicações. A primeira materialização desta parceria será
a expansão da rede de fibra ótica da dstelecom, que atingirá até 2020 uma cobertura de 500 mil casas e 40% dos municípios do país. Para isso, os novos segmentos da
rede continuarão a integrar as mais modernas tecnologias disponíveis para acomodar
o acesso partilhado de todos os operadores de telecomunicações do país que, na sua
maioria, estão já a utilizar a rede existente.
Além do aumento do investimento nas operações atuais da dstelecom, a parceria permitirá alargar o âmbito de atuação em duas novas frentes: estender o negócio da dstelecom a outras geografias, nomeadamente Espanha; e facilitar a expansão das atividades
de desenvolvimento e gestão de infraestruturas de acesso aberto a outro tipo de ativos
de telecomunicações, com base na experiência acumulada pela CIM no investimento
em outras empresas de telecomunicações, incluindo operadores de cabos submarinos.

VODAFONE LANÇA 5G
HUB PARA IMPULSIONAR
REDE MÓVEL
A Vodafone Portugal criou um laboratório de inovação para impulsionar
a rede móvel do futuro, o 5G Hub. Localizado na sede da empresa, em Lisboa, o 5G Hub será um centro aberto
de produção de conhecimento e inovação, que vai reunir parceiros ligados
ao setor das telecomunicações, indústria, universidades, investigadores
e startups. O objetivo é criar um ecossistema propício ao desenvolvimento
da nova tecnologia, para que se tire
partido de todas as potencialidades
que o 5G apresenta. “Para a Vodafone, a criação deste centro nevrálgico
de inovação é um imperativo. Por um
lado, é um testemunho das nossas
maiores obsessões diárias - a inovação, esse desígnio de criar e de chegar
mais longe, tornando o mundo mais
próximo e antecipando o Futuro, fazendo-o de forma aberta à sociedade
e em prol do desenvolvimento e competitividade do País. Por outro, é uma
consequência do ambicioso plano de
investimento que a Vodafone pôs em
marcha nos últimos cinco anos e que
atingiu mais de mil milhões de euros”,
afirma Mário Vaz, CEO da Vodafone
Portugal.
No âmbito do projeto, foi assinada
uma parceria estratégica com a Eri-

csson para a construção e desenvolvimento do 5G em Portugal, assim
como um memorando de colaboração
para a promoção e aceleração da rede
de quinta geração e do laboratório de
inovação. O centro de inovação está
aberto à participação de universidades de referência, como o Instituto
Superior Técnico e a Faculdade de
Engenharia do Porto, bem como outras que se venham a juntar no futuro. Também fazem parte deste hub
a UPTEC – parque tecnológico que
presta apoio e mentoria a startups,
bem como o Vodafone Power Lab,
incubadora de projetos de empreendedorismo. Com este laboratório, a
Vodafone compromete-se a criar as
condições necessárias para se testarem e concretizarem casos práticos,
disponibilizando para isso rádios 5G
standard assim que estejam disponíveis e o acesso a uma rede core e
plataformas de serviços. A par disso,
serão instaladas antenas 5G nos polos universitários que integrem o hub,
para que os alunos possam ter acesso
a esta tecnologia e consigam materializar as suas ideias que, de outra
forma, só seriam possíveis quando a
rede móvel do futuro ficar comercialmente disponível.

NOVABASE APOSTA
EM PLATAFORMA COGNITIVA

ANACOM TEM EM CONSULTA
PÚBLICA DOIS REGULAMENTOS

A Novabase criou uma nova Plataforma Cognitiva que tem como objetivo aumentar a
eficácia dos consumidores em tarefas de pesquisa e inserção de dados, estando já a
incorporá-la nas soluções que disponibiliza aos seus clientes. Com esta plataforma digital, passou a ser possível a um qualquer utilizador receber ajuda automática em pesquisas ou inserção de dados referentes, por exemplo, a uma atividade profissional, um
bem de consumo, ou um código de atividade económica, eliminando a necessidade de
conhecer a terminologia técnica usada pelos prestadores de serviços. O utilizador pode
descrever a atividade em vez de selecionar um código que desconhece, identificar um
bem como o conhece em vez de usar a terminologia usada pelas autoridades, descrever
uma oferta de emprego em vez de selecionar a profissão, o que resulta num forte aumento da qualidade e eficiência operacional dos prestadores do serviço.
O potencial da inteligência artificial tem também chegado a outros setores onde a Novabase atua. Exemplo disso são os Serviços Financeiros, para onde a empresa desenvolveu uma solução de otimização da análise de informação financeira e de investimento com base num sistema inteligente de pesquisa e recomendação para um dos maiores
bancos norte-americanos. Outro exemplo de aplicação deste tipo de tecnologia vem do
setor das Utilities, que está a investir em IA para detetar e identificar novos tipos de comportamento irregular, ou das Telecomunicações, onde a empresa está já a trabalhar na
gestão do sistema de uma rede de telecomunicações com milhares de equipamentos,
automatizando a operação do seu centro de operações.

A ANACOM tem em curso duas consultas
públicas: uma sobre o segundo projeto de regulamento relativo à segurança
e à integridade das redes e serviços de
comunicações eletrónicas, que termina
a 3 de outubro; outra sobre o projeto de
regulamento do registo dos prestadores
de serviços postais, que decorre até 4 de
outubro. As consultas públicas são o instrumento por excelência de comunicação
da ANACOM com o setor e a sociedade
em geral. Através delas, o regulador dá a
conhecer as suas posições e recolhe contributos sobre as mesmas, antes de tomar
decisões definitivas sobre qualquer matéria, contribuindo assim para a previsibilidade regulatória. Um mecanismo tanto
mais relevante quanto é certo que as decisões do regulador têm impacto na vida
das pessoas e das empresas, pelo que é

importante que estas conheçam, tão cedo
quanto possível, o sentido dessas posições e lhes seja dada a oportunidade de
se pronunciarem sobre as mesmas.
A consulta pública é assim o principal
instrumento para auscultar o setor e a sociedade. Pretende-se que sejam amplamente participadas pelos stakeholders:
prestadores de serviços, associações
representativas dos direitos dos consumidores, fabricantes de equipamentos, autarquias, organizações do sistema científico e tecnológico nacional e consumidores,
entre outros. O objetivo é ter contributos
variados e uma pluralidade de perspetivas,
contribuindo para a melhoria da qualidade
da decisão do regulador. Todas as consultas públicas lançadas pela ANACOM são
divulgadas no seu sítio na internet.
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A Accenture foi reconhecida como parceiro do ano para a área de Transformação Digital pela Microsoft Portugal. Esta
distinção foi atribuída no âmbito da edição deste ano do Inspire, o evento mundial da Microsoft Corporation dedicado
ao ecossistema global de parceiros.
“Este prémio reconhece a forte parceria
da Accenture com a Microsoft no apoio à
transformação digital dos negócios dos
nossos clientes. O contínuo trabalho que
desenvolvemos na digitalização de diversas indústrias só é possível com par-

NOS DISPONIBILIZA PORTAL
DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA
A NOS lançou o Portal de Informação Turística, uma plataforma pioneira que reúne informação estatística da atividade turística nacional.
Com o apoio do Turismo de Portugal,
o projeto permite o acesso a informação relevante sobre a presença
de turistas estrangeiros e a previsão
da procura de Portugal como destino turístico. Esta plataforma digital,
atualmente de acesso livre (nos.pt/
portalturismo), apresenta indicadores agregados e anonimizados da
atividade turística de estrangeiros
em Portugal, num modelo de amostra representativa segmentada por
características, comportamentos,
interesses e padrões de mobilidade
geográfica dos turistas (com acesso
à rede móvel da NOS) em território
nacional. Tem como principal target todo o ecossistema do Turismo,
nomeadamente municípios, grupos
hoteleiros, grupos de viagens ou
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promotores de eventos.
Para Manuel Ramalho Eanes, administrador da NOS, o Portal de Informação Turística “enquadra-se na
matriz de inovação da NOS, aplicada
à estratégia de apoio e dinamização
das Cidades Inteligentes, reforçando o Turismo como uma área crítica
para o desenvolvimento económico
e coesão social em todo o território”.
O portal disponibiliza um conjunto de
indicadores agregados de presença
turística por municípios, como pressão turística, densidade e diversidade turísticas, diversidade de divisas,
“weekenders”, atração almoço/jantar e retenção noturna. O Turismo de
Portugal vê este portal como uma
forma de reforçar o posicionamento
de Portugal enquanto hub global de
inovação e desenvolvimento digital
no setor do turismo, uma das metas
inscritas na Estratégia Turismo 2027.

PAYPAL DISPONIBILIZA
PAGAMENTOS COM MULTIBANCO

ESTUDO CLARANET MOSTRA
ENTRAVES AO DIGITAL
Portugal é avesso ao risco, lento na mudança e tem falta de recursos qualificados, fatores que estão a atrasar o processo
de evolução para o digital. A conclusão é
do estudo anual da Claranet, denominado
“Beyond Digital Transformation”, que analisa a realidade, desafios e constrangimentos dos líderes europeus em TI e digital. O
trabalho revela que a segurança e a melhoria da experiência do consumidor são
os principais desafios, sendo a adoção de
uma abordagem DevOps uma realidade
para cada vez mais empresas, embora ainda persistam vários obstáculos a ultrapassar até esta se tornar no modus operandi
da maioria dos departamentos de TI. O estudo envolveu cerca de 750 profissionais
europeus, entre os quais 100 portugueses
de uma vasta miríade de setores, dos serviços financeiros ao retalho, TI, indústria,
distribuição e logística, sector público, entre outros.
Os departamentos de TI das empresas nacionais continuam a ser dos que mais desafios enfrentam a nível europeu: em cer-

ca de 43% dos negócios, a aversão ao risco
impede a mudança; a atração de talento
qualificado continua a ser uma das principais preocupações para 43%; os constrangimentos orçamentais são um dos
principais desafios para 45% dos líderes
nacionais, assim como a necessidade de
melhorarem a experiência dos consumidores; e há um longo caminho a percorrer
na adoção de serviços cloud, pois Portugal
tem a maior concentração de sistemas
locais (on premises) da Europa e 44% não
delegam nada a terceiros. Mas há também
boas notícias, já que Portugal lidera em
automação de infraestruturas (63%), conseguindo uma redução dos custos operacionais e do risco de erro humano. Acresce
que mais de 90% dos líderes diz que, na
sua organização, o orçamento anual de TI é
alocado diretamente a esse departamento,
valor superior ao da média europeia (77%).
87% dos participantes acreditam que o departamento de TI assegura o maior retorno
do investimento quando comparado com
outras unidades de negócio.

MICROSOFT APRESENTA
ESTUDO INÉDITO SOBRE IA
O PayPal, forma rápida e segura de fazer
e receber pagamentos online, lançou dois
novos serviços de pagamento em Portugal: Multibanco e pagamento com conta
bancária. Já é possível os consumidores
portugueses fazerem compras em lojas
online de todo o mundo que têm o PayPal
disponível, sem precisarem de ter cartão
de débito ou crédito ou partilhar quaisquer dados confidenciais. Com estas
duas fontes de financiamento, os consumidores portugueses que usam PayPal
têm a liberdade de escolher o método de
pagamento que preferirem para comprar
online, através de uma única plataforma,
fácil de usar e segura. O procedimento
para pagamento com Multibanco é simples e gratuito. Basta iniciar sessão na
conta PayPal e adicionar fundos através de uma referência Multibanco. Esta
solução é útil, por exemplo, para quem
não quer pagar a crédito e tem um cartão
de débito que não permite pagamentos
online. Além disso, é a única forma de
pagamento que possibilita comprar via
Multibanco em qualquer parte do mun-

do, em mais de 19 milhões de comércios online que disponibilizam PayPal. O
pagamento com conta bancária é outro
serviço complementar, que permite efetuar pagamentos utilizando diretamente
a conta bancária associada ao PayPal. O
consumidor tem apenas de associar uma
conta bancária à sua conta PayPal uma
única vez, completar o rápido processo
de verificação e está apto a fazer este
tipo de pagamento. Os consumidores
portugueses podem ainda fazer pagamentos pessoais entre família e amigos
gratuitamente com PayPal, caso usem a
conta bancária associada como fonte de
financiamento. “Darmos ao cliente o poder de escolha, associando a essa liberdade todas as vantagens que o PayPal
oferece em termos de segurança, rapidez e facilidade de utilização, coloca-nos
na vanguarda dos meios de pagamento
online”, diz Miguel Fernandes, Diretor de
Negócios da PayPal em Portugal, mercado onde alcançou recentemente os 700
mil utilizadores ativos, um aumento de
40% nos últimos três anos.

A Microsoft Portugal apresenta, no próximo dia 9 de outubro, em Lisboa, um estudo
inédito sobre Inteligência Artificial, conduzido pela EY ao longo dos últimos meses.
A análise faz um raio-x a diferentes organizações nacionais, de variadas indústrias,
tendo recolhido feedback de diferentes
agentes, para perceber o papel e as expetativas em torno desta tecnologia por parte
do tecido empresarial português. “Como as
269 maiores empresas beneficiam da inteligência Artificial” é o mote desta análise
única ao mercado nacional, com 22 empresas portuguesas a contribuírem para a
amostra. O papel da IA nos negócios europeus, o impacto que poderá ter, as diferentes utilizações admissíveis, os benefícios,
a maturidade por setor ou até potenciais

riscos identificados à luz da realidade de
cada país são as árras abordadas no estudo. Inclui ainda casos de estudo com marcas relevantes no panorama nacional, que
revelam já parte do que já se faz, em Portugal, com a vaga de tecnologia mais disruptiva que já conhecemos. O país integra a
lista de 15 mercados da Microsoft, em toda
a Europa, onde este estudo foi conduzido.
Os resultados globais da região serão conhecidos na mesma semana que a análise
portuguesa. A apresentação do estudo vai
ser conduzida por Paula Panarra, diretora-geral da Microsoft. Este lançamento antecede o “The World Leading AI Summit”, que
decorre em Amesterdão, a 10 e 11 de outubro e que promete colocar – ainda mais - a
IA na agenda.

DELOITTE
PORTUGAL
CRESCE NA
ÁREA DAS TMT

DXC
TECHNOLOGY
E AMAZON WEB
SERVICES SÃO
PARCEIRAS
A DXC Technology e a Amazon Web Services assinaram um acordo de parceria
que vem reforçar o posicionamento de
ambas as marcas. Com esta parceria, a
DXC acelerará a migração, transformação de aplicações e inovação de negócios da AWS nos seus clientes. Potencia
ainda os serviços cloud e cria uma diferenciação única no mercado, fazendo
com que os clientes acedam à nuvem
mais rapidamente e percebam os seus
benefícios.
A DXC distingue-se pelo seu carácter de
integrador das principais tecnologias de
mercado, querendo acima de tudo ser
um facilitador do processo de transformação digital que se vive no mercado.
Reconhece o papel fundamental que as
alianças têm na sua estratégia, permitindo-lhe expandir os seus negócios de
managed services para novos mercados,
segmentos e clientes.

CTT APOSTAM NAS ENTREGAS DO E-COMM
Além das parcerias, os CTT têm lançado novos produtos virados para o e-commerce. O serviço ‘Express2Me’ foi alargado a cerca de 200 mil lojas online do Reino Unido que não
fazem envios para Portugal. O serviço permite fazer compras online em lojas de países que não fazem envios para
fora do seu próprio território. Esta oferta representa mais
um passo na aposta no comércio eletrónico e um reforço
no segmento de Expresso & Encomendas. O lançamento do
‘Express2Me’, no ano passado, para os EUA, permitiu o acesso a mais de meio milhão de lojas online americanas.
Os CTT também estão a apostar no lançamento de parcel
lockers (cacifos automáticos), uma nova funcionalidade do
‘CTT24H’, que permite aos seus clientes receber encomendas, realizadas em qualquer loja online, em cacifos automá-

ticos instalados em pontos-chave da cidade de Lisboa. Esta
funcionalidade foi lançada no âmbito do projeto-piloto iniciado em novembro de 2017, que instalou em Lisboa cinco
cacifos automáticos que funcionam como pontos de entrega de compras efetuadas online – neste momento existem
13 em funcionamento. A empresa também está a lançar o
projeto-piloto ‘SuperXpress’ de entregas de encomendas no
mesmo dia, procurando dar a melhor experiência ao cliente na última fase de compra. Consoante a localização dos
colaboradores dos CTT afetos a este serviço e o percurso
que tem de ser feito, é definido (através de um algoritmo de
otimização de rotas) que estafeta entregará determinada
encomenda, com o objetivo de finalizar a entrega entre uma
a duas horas.

SAP ACELERA COOPERAÇÃO COM MUNDO ACADÉMICO
A SAP abriu o primeiro “SAP Next-Gen
Chapter” em Portugal, ao nomear a NOVA
IMS - Information Management School,
a Escola de Gestão de Informação da
Universidade NOVA de Lisboa, como um
campus que poderá colaborar com outras instituições de ensino superior em
Portugal e também na região da Europa,
Médio Oriente e África (EMEA), no contexto da rede de “inovação com um propósito”, designada como SAP Next-Gen. A
abertura deste “Chapter” visa a partilha
das melhores práticas na educação de
estudantes e profissionais, com competências em SAP, com o objetivo de inspirar as várias indústrias a trabalharem em
conjunto com a Academia, fomentando a
inovação e o conhecimento nas empre-

sas digitais.
“O SAP Next-Gen Chapter na NOVA IMS
permitirá a colaboração com outras
instituições membros do programa de
Alianças Universitárias da SAP, não só
de Portugal como também da região de
EMEA, na capacitação de estudantes e
profissionais que serão a próxima geração de líderes digitais, acelerando a implementação de ‘empresas inteligentes’,
disse Luís Urmal Carrasqueira, Diretor-geral da SAP Portugal.
A NOVA IMS recebe esta nomeação por
ser a primeira universidade no mundo
que tem uma unidade curricular nos
seus programas, em que os estudantes
são desafiados, pelo Grupo de Utilizadores SAP em Portugal (GUSP), a criarem

soluções que resolvam problemas reais
das organizações, com recurso à aplicação de tecnologias de vanguarda.
Os SAP Next-Gen Chapters irão acelerar
as Universidades em Portugal e na região
de EMEA na preparação dos futuros “inovadores com um propósito” para o ecossistema SAP. A NOVA IMS está entre o primeiro grupo de SAP Next-Gen Chapters
da região de EMEA e irá colaborar com a
Universidade Técnica de Munique, Centro
de Competência SAP para as Universidades, no suporte e colaboração com as
outras escolas membros do programa de
Alianças Universitárias da SAP, em Portugal e na região EMEA, potenciando as
competências nos currículos e projetos
de “Digital Enterprise”.
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SCHNEIDER INSTALA
SOLUÇÕES INOVADORAS
EM PORTO SANTO
A Schneider Electric, líder na transformação digital da gestão de energia e automação, foi selecionada pela Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM) para o desenvolvimento e implementação de soluções inovadoras para a rede de energia elétrica
da ilha de Porto Santo. O projeto ‘Porto Santo Sustentável’, já em curso, visa tornar a
ilha no primeiro território europeu sem combustíveis fósseis e emissões quase nulas de dióxido de carbono, numa estratégia que pretende garantir, a médio e a longo
prazo, a sua sustentabilidade ambiental.
A aposta nas soluções Smart Grid e Smart Metering da Schneider Electric permitirá
dotar a rede elétrica de Porto Santo de um novo patamar de inteligência, assegurando um elevado nível de eficiência. Além disso, estas soluções vão disponibilizar
funções avançadas de monitorização, controlo e automação, aplicando as mais
recentes tecnologias de comunicação para operações locais e remotas, permitindo minimizar as interrupções de fornecimento, otimizar o desempenho da rede e
reduzir custos operacionais na ilha. O projeto deverá estar concluído durante o primeiro semestre de 2019, sendo mais uma oportunidade para a Schneider Electric
demonstrar a qualidade das suas soluções técnicas integradas e a sua experiência
em projetos de smart metering.

ww w.apdc. pt

A Deloitte Portugal tem uma sólida oferta
em Technology, Media and Telecommunications (TMT), área liderada por Sérgio do
Monte Lee e através da qual a empresa
acompanha as principais oportunidades
de mercado, nacionais e internacionais,
num segmento de negócio com ritmos
de crescimento ímpares. Esta indústria
destaca-se por uma crescente abrangência da oferta, em resposta a uma
procura cada vez mais exigente e qualificada, refletida na implementação de
projetos diferenciadores em diversas
geografias. Para dar resposta a estes novos desafios, regista-se um crescimento
substancial de profissionais afetos à indústria de TMT, que já ultrapassa a fasquia dos 300.
A acompanhar este reconhecimento de
competências, salienta-se a posição de
liderança na região da EMEA dos Centros
de Excelência de OutSystems, através
da criação de apps e plataformas low-code e Telecom Engineering nomeadamente no âmbito da oferta pioneira de
introdução de mecanismos inteligentes
de automação nas redes. Em destaque
está o caso de sucesso no âmbito das
Smart Cities, como desenvolvimento da
oferta CitySynergy™, sistema de tecnologia disruptiva à escala mundial que
proporciona uma visibilidade integrada
e holística de uma cidade, assegurando
a otimização da eficiência operacional
e suportando os seus gestores a coordenar, planear e gerir os esforços de
resposta, maximizando as expetativas
e satisfação dos cidadãos.

GFI DISTINGUIDA
PELA SUA SOLUÇÃO
DE GESTÃO DOCUMENTAL

FUJITSU E IDC TÊM
PLATAFORMA DIGITAL
GRATUITA
A Fujitsu e a IDC Portugal disponibilizaram ao mercado nacional do
Hybrid Cloud Management MaturityScape. Esta ‘framework’, desenvolvida pela IDC, permite às organizações avaliarem gratuitamente
o seu grau de maturidade relativamente à gestão de arquiteturas híbridas de cloud computing. Contempla a análise de cinco dimensões:
visão, tecnologia, pessoas, processos e portabilidade e integração. E
permite aos responsáveis de TI reduzir o risco de negócio, melhorar a
produtividade e acelerar a agilidade
melhorando a gestão de recursos
e serviços híbridos de cloud computing utilizando fluxos de trabalho
integrados, ferramentas e normas
comuns.

Permite ainda criar um roteiro e uma
visão para disponibilizar recursos
híbridos de cloud como um serviço,
evoluir os processos de governação
e TI e os SLA para possibilitar uma
utilização mais eficaz ‘self-service’
de serviços e cloud, automatização
e tecnologias de analítica e avaliar
e atualizar as competências de TI,
as políticas, as normas e melhores
práticas para melhorar a disponibilidade de serviços através de um ambiente híbrido de cloud. A plataforma
identifica cinco fases - Ad hoc, Oportunista, Repetitiva, Gerida e Otimizada - que a maioria das organizações
vai atravessar quando alterarem o
foco da gestão das TI do hardware e
dos recursos internos para a disponibilidade de IT as a Service (ITaaS).
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CGI AJUDA CLIENTES
A TRANSFORMAREM
DADOS EM DIAMANTES
Num mundo de incertezas e desafios económicos, a gestão de informação, o business
intelligence e a analytics, assim como a sua boa implementação, tornaram-se fatores
críticos para a sobrevivência das organizações, proporcionando-lhes claras vantagens
competitivas. É através dos dados que são fornecidos às empresas que se extraem os
insights sobre o desempenho do negócio e, consequentemente, são tomadas decisões
mais ajustadas aos contextos e desencadeadas as melhores operações a realizar. Para
que os dados se tornem relevantes e tenham valor, é necessário que sejam bem utilizados e analisados. Através da experiência de mercado, dos projetos inovadores end-to-end e das mais de 150 soluções patenteadas, a CGI trabalha com e para os clientes,
garantindo que todas as soluções são desenvolvidas de forma a satisfazerem os seus
objetivos e a acrescentarem valor aos seus serviços.
Apesar da forte componente tecnológica destes processos, é cada vez mais comum envolver outras áreas, como o marketing e o negócio, nestes procedimentos. Assim, para
poder antecipar o futuro e decidir quais as ações mais adequadas para aumentar os
resultados do negócio, é necessário colaboração, análise e tempo de vários profissionais
e decision makers. Adicionalmente, ter uma visão 360º da estratégia de negócio e de
como tudo está interligado é essencial para transformar os dados em conhecimento. Na
CGI as soluções e as ofertas tecnológicas utilizadas são adaptadas não só a cada setor,
mas também à especificidade de cada empresa. É através de soluções customizadas
que é possível fornecer a informação certa no momento certo, no formato certo e para
a pessoa certa. Neste sentido, da mesma forma que o carbono necessita de condições
especiais para se transformar num diamante, também o valor dos dados depois deste
processo é infinitamente maior para o negócio.

No evento anual de parceiros da Microsoft, o Inspire, a solução de Gestão Documental
da Gfi – GfiDoc® – foi distinguida como IP (Intellectual Property) Solution of the Year.
Nuno Santos recebeu o prémio IP Solution of the Year das mãos de Paula Panarra, Diretora-geral da Microsoft Portugal, e Ana Rita Pereira, Diretora de Setor Público e membro
da Comissão Executiva da empresa. Para o CEO da GfI, “este reconhecimento dá-nos
ainda mais confiança sobre o caminho que estamos a seguir. Temos hoje um produto
de referência no mercado, totalmente alinhado com os principais standards de gestão
documental e os novos desafios do digital, e mais de 20 clientes a confiar em nós”.
“São soluções únicas como o GfiDoc® que nos permitem reforçar a estratégia de co-sell
com os nossos parceiros e potenciar a nossa oferta cloud”, afirmou Paula Panarra.
O GfiDoc® é um sistema de gestão documental e de processos de negócio que permite gerir, de forma simples, completa e integrada, todo o ciclo de vida de documentos,
processos e informação no seio de uma organização. Quando assente em Azure, esta
solução garante uma gestão mais segura e flexível dos recursos tecnológicos.

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
ACELERA INTELLIGENT EDGE
Sendo a necessidade de capacidades
de Intelligent Edge um mercado de crescentes e grandes oportunidades, a HPE
anunciou um investimento de 4 mil milhões de dólares em tecnologias e serviços nessa área para os próximos quatro
anos. Este investimento estratégico irá
da pesquisa e desenvolvimento aos novos produtos avançados e inovadores e
novos modelos de consumo em vários
domínios tecnológicos, como segurança,
inteligência artificial, automação e edge
computing. O objetivo da HPE é reforçar a
sua liderança na tecnologia de intelligent
edge.
“Os dados são a nova propriedade intelectual e as companhias que puderem
tirar inteligência dos seus dados – seja
um smart hospital ou um carro autónomo – serão as que vão liderar. A HPE

está na liderança do desenvolvimento de
tecnologias e serviços para o intelligent
edge e, com este investimento, estamos
a acelerar a nossa capacidade nesta área
no futuro”, refere Antonio Neri, presidente e CEO da HPE. A Gartner antecipa que
em 2022, em resultado dos projetos de
negócios digitais, 75% dos dados gerados pelas empresas serão criados e processados fora do tradicional data center
centralizado ou da cloud, contra apenas
10% em 2017. “A próxima evolução na
tecnologia empresarial será para uma
arquitetura edge-to-cloud. As empresas
vão precisar de milhões de clouds distribuídas, que permitam dar insights em
tempo real e personalizar experiências
exatamente onde a ação está a acontecer”, explica o CEO da HPE.

RENTELECOM:
OPERADOR
NEUTRO
DE REDES E
DATACENTERS
Com o maior backbone neutral de
fibra ótica nacional, assente em
mais de 8 mil quilómetros de cabos,
a RENTELECOM conta entre os seus
clientes com os maiores operadores nacionais e alguns dos maiores
operadores internacionais, que valorizam a baixa latência que esta
rede permite, bem como a sua alta
resiliência e fiabilidade. O backbone
assegura ainda sete interligações
a Espanha e mais de 200 pontos
de acesso. Na área das utilities, a
empresa dispõe de uma oferta diferenciadora, sendo o fornecedor
de referência e servindo atualmente mais de 100 centros de produção
elétrica, que agregam mais de 90%

da capacidade de produção nacional. É ainda o maior operador neutro
de datacenter. Nos mais de 2.500
m2 de salas técnicas de Datacenter
em Lisboa e Porto, aloja algumas
das principais empresas nacionais,
bem como a totalidade dos operadores nacionais e alguns internacionais, assegurando desta forma
a neutralidade destes centros. Este
ano, foi inaugurado o Datacenter de
Riba de Ave, certificado como Tier III
pelo Uptime Institute, sendo esta é
uma área onde continuará a investir, tendo em conta que os clientes
valorizam a absoluta estabilidade
destes datacenters.

ESTUDO ERICSSON MOSTRA
ESTRATÉGIAS NA IOT

HP ANUNCIA TECNOLOGIA
DE IMPRESSÃO 3D EM METAL
A HP anunciou na International Manufacturing Technology Show 2018 (IMTS) a HP
Metal Jet, a tecnologia de impressão 3D
mais avançada do mundo de fabrico em
massa de peças metálicas de nível industrial. Produz peças finais mecanicamente
funcionais com até 50 vezes mais produtividade do que outros métodos de impressão 3D e com um custo significativamente menor em comparação com outros
sistemas aditivos. O serviço de produção
Metal Jet irá produzir peças finais a partir
de 2019, prometendo reinventar a produção para os setores automóvel, industrial e
da saúde. A nova tecnologia revolucionária
está já a ser implementada pelos líderes
de produção GKN Powder Metallurgy e Parmatech para a produção de peças finais.
Os clientes que já fizeram encomendas
incluem a Volkswagen, a Wilo, a Primo Medical Group e a OKAY Industries. Como parte da sua missão de transformar a forma
como o mundo cria e produz, a HP também lançou o Metal Jet Production Service, permitindo que os clientes em todo
o mundo repliquem rapidamente novos
designs de peças 3D, produzam grandes
volumes de peças finais e integrem a HP

Metal Jet nos seus roadmaps de produção
a longo prazo.
“Estamos perante uma revolução industrial digital que está a transformar a indústria de produção, que representa 12 triliões
de US$. A HP contribuiu para liderar essa
transformação ao ser pioneira na produção em massa de peças plásticas em 3D e
agora estamos a aumentar a fasquia com
a HP Metal Jet, uma tecnologia revolucionária de impressão de metais em 3D”, diz
Dion Weisler, CEO e presidente da HP. Que
garante que “as implicações são enormes,
permitindo que os nossos clientes repensem completamente a maneira como
criam, fabricam e fornecem novas soluções na era digital”. A HP Metal Jet é uma
tecnologia inovadora de impressão de jato
ao nível do voxel que tira partido de mais
de 30 anos de inovação de cabeças de impressão e de químicos avançados da HP.
Oferece maior produtividade e fiabilidade
a um custo operacional e de aquisição reduzidos comparado com outras soluções
de impressão 3D. A HP Metal Jet irá começar com peças de aço inoxidável, assegurando propriedades mecânicas isotrópicas que excedem os padrões da indústria.

SAS REALIZA ANALYTICS
EXPERIENCE 2018
O Analytics Experience 2018, conferência organizada pelo SAS sobre analytics, vai ter lugar em Milão, de 22 a 24 de
outubro, sob o mote “Analytics redefines
innovation. You redefine the future.”. O
evento contará com a presença de especialistas e profissionais de renome que
vão abordar temas tão diversos como
IA, IoT, Machine Learning, Inovação, analisando o seu impacto, oportunidades e
desafios numa sociedade e economia
onde o poder dos dados é cada vez mais
evidente. Workshops, demonstrações e
mais de 70 apresentações compõem a
agenda daquela que é considerada por
muitos como a maior e mais influente

conferência sobre Analytics da Europa.
Anders Indset, um dos principais filósofos de negócios do mundo; Giles Hutchins, Coach executivo; Roberto Verganti
Professor de Liderança e Inovação; Oliver
Schabenberger, Vice-presidente executivo e Diretor de Tecnologia do SAS e Randy Guard, Vice-presidente executivo e Diretor de Marketing do SAS são alguns dos
oradores que vão partilhar conhecimento e experiências de valor acrescentado
para o mundo dos negócios. Um evento
imperdível, centrado na analítica, nos
dados e em tudo o que deles retiramos
para marcar a diferença e vencer num
mercado tão inconstante como o atual!

A Internet of Things (IoT) é hoje o tópico
mais quente da indústria de tecnologia,
dado o seu potencial. Encontrar as funções mais apropriadas ao longo da cadeia de valor para maximizar as oportunidades da IoT permanece em alta
nas agendas estratégicas dos fornecedores de serviços. Para descobrir como
estão os operadores móveis a desenvolver os negócios IoT, a Ericsson realizou o estudo “Exploring IoT Strategies”.
Com base em pesquisas e entrevistas
com 20 líderes de serviços IoT em todo
o mundo, o trabalho aprofunda a forma
como estão envolvidos com os clientes
e como se estão a posicionar. Conclui-se que este posicionamento é influenciado por dois fatores: os recursos que
já têm e os segmentos de mercado que
cobrem. Por sua vez, os dois fatores
são influenciados pela estratégia de
longo prazo, que determina as capacidades e habilidade de lidar com dife-

rentes segmentos de mercado.
De uma maneira geral, o crescimento
da receita é o principal impulsionador
para os operadores entrarem no mercado de IoT, mas as estratégias são
várias e ainda estão a ser testadas.
Apesar desta falta de padrões claros
de posicionamento foi, contudo, identificada uma estrutura de posicionamento de IoT, composta de quatro
principais funções ao longo da cadeia:
fornecedor de rede, fornecedor de conetividade, ativador de serviço e criador de serviço. As duas primeiras são
hoje as duas principais funções e é aí
que a maior parte da receita relacionada com IoT é gerada. Mas, tendo em
conta que a maior parte do valor será
criado mais acima na cadeia de valor,
a maioria - 80% - está a planear tornar-se ativador de serviço ou criador de
serviço em áreas selecionadas.

INDRA
É PARCEIRO
TECNOLÓGICO
NA CRIAÇÃO
DO WILOBANK
A Indra, uma das principais empresas
globais de tecnologia e consultoria, foi o
parceiro-chave na criação, lançamento e
operação do Wilobank, o primeiro banco
nativo digital na Argentina, criado num
tempo recorde. A empresa trabalhou em
estreita colaboração em todos os aspetos
da sua operação e durante todas as fases
da sua criação. O seu inovador modelo de
banca digital tratou desde o desenho do
sistema de implementação e de gestão
100% digital até à promoção dos sistemas de operação e de captação comerciais mais avançados. O modelo de banca digital da Indra está assente na sua
disruptiva plataforma de serviços, que é
um elemento chave da oferta inovadora e
diferenciada. Esta plataforma é líder em
soluções tecnológicas para serviços financeiros, e opera com os produtos e as
equipas especializadas da Minsait, a unidade de transformação digital da Indra.
Esta combinação permitiu à Indra proporcionar ao Wilobank um modelo de banca
100% digital que cobre a totalidade da
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sua operação tecnológica, somando um
arquétipo de gestão disruptiva e uma
proposta diferente, pensada para criar
uma excelente experiência para o cliente. O banco tem uma oferta inovadora e
um avançado modelo operativo, sem nenhum balcão físico, tendo como principal
pilar a tecnologia. A plataforma de banca
digital da Indra proporciona um modelo de negócio inovador e um sistema de
gestão 100% digital e totalmente seguro.
Os seus produtos e soluções proporcionam ao Wilobank uma maior agilidade na
sua oferta e um novo modelo de gestão,
captação e retenção dos seus clientes.
“Impulsar a criação a partir do zero de um
banco 100% digital permitiu-nos comprovar a eficácia de nosso inovador modelo,
que permite a gestão totalmente digital
de uma entidade e favorece e impulsiona
a transformação digital do sector bancário. O Wilobank é um banco do século XXI
para clientes do século XXI”, refere Borja
Ochoa, diretor global de Serviços Financeiros da Indra.

A Wondercom, empresa portuguesa de
serviços de tecnologias de informação
e telecomunicações, acaba de lançar
no mercado a solução Wonderlink, uma
oferta de videoconferência em cloud,
que permite transformar as comunicações em vídeo acessíveis a todas as
empresas. Trata-se de uma solução de
baixo investimento, com um processo de
implementação simples e rápido. Esta
oferta de videoconferência end-to-end

inclui uma componente de hardware
(endpoints) e acesso a uma plataforma
de vídeo as a service na cloud, permitindo a ligação a sistemas de vídeo, PCs
e telemóveis numa única sala virtual,
transformando desta forma as comunicações em vídeo acessíveis a todas as
empresas.
Através de uma abordagem completa, o
Wonderlink garante um modelo de plug
and play com a instalação dos endpoints

de vídeo de forma rápida e segura; a implementação de um sistema altamente
escalável conforme a evolução da operação; a adaptação às necessidades de
comunicação do seu negócio; a centralização da instalação do hardware e software no mesmo fornecedor; a interoperabilidade entre fabricantes e protocolos
de comunicação; e a redução dos custos
de investimento nos endpoints.

ww w.apdc. pt

WONDERCOM LANÇA VIDEOCONFERÊNCIA DE ÚLTIMA GERAÇÃO

ZONA DE EXPOSIÇÃO

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

REN
PT
HUAWEI
HP
ALTRAN
OUTSYSTEMS
CTT

8 ) HACK FOR GOOD
9 ) STARTUPS
10 ) WSA
11 ) APPs FOR GOOD
12 ) RTP
13 ) VODAFONE
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ENTREGA CROISSANTS DO CARECA
NO CONGRESSO

Uber Eats, aplicação da Uber para entrega de refeições, vai dar a conhecer o serviço aos visitantes do Congresso.
E a melhor parte é que vai oferecer croissants do Careca nos dois dias do evento.
26 SETEMBRO das 16h45 às 17h15
27 DE SETEMBRO das 10h30 às 11h00
1) abra a app e introduza a morada “Centro Cultural de Belém”,
2) faça o pedido do seu croissant
3) assim que receber a notificação recolha-o no quiosque Uber Eats.

BOM APETITE!

