MENSAGEM
DE SUA EXCELÊNCIA
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Saúdo a APDC pela realização do Congresso de 2O17
sob o tema da Transformação Digital.
Por motivos imprevistos de agenda internacional, não
posso estar hoje na abertura deste evento marcante
para o setor das telecomunicações, media e tecnologias da informação, mas quero partilhar breves reflexões sobre os tempos desafiantes que estamos a
viver em Portugal e no Mundo.
A chamada Transformação Digital é a mais rápida e,
provavelmente, a mais significativa de todas as revoluções na história do homem. Após a invenção do
computador, trata-se concretamente da capacidade
de “desmaterializar” serviços e produtos hoje transacionados, com uso democrático.
Refiro-me, naturalmente, ao uso através de dispositivos móveis, plataformas, redes sociais, a computação em cloud, os sensores e a internet das coisas, a inteligência artificial e a robótica ou as tecnologias de computação de grandes quantidades de
dados.
Bem sei que o Congresso irá analisar o estudo (divulgado pela APDC) sobre casos concretos de transformação digital em Portugal e reunirá em debate
especialistas que integram um Conselho Português
para a Estratégia Digital.
Além do tradicional “Estado da Nação dos Media”,
que são fundamentais para a Democracia, é crucial
refletir sobre a lnovação Aplicada, a lndústria 4.0, a
Liderança no Feminino, os Novos Talentos Digitais, a
Regulação Sectorial, a nova diretiva Europeia de Proteção de Dados, as Cidades e as Regiões Digitais ou a
Transformação Digital nas Organizações. Este leque
vasto de temas do congresso deste ano é o espelho
da mudança que ocorre hoje neste setor.
Tenho a certeza de que os empresários, gestores,
quadros e trabalhadores das empresas nacionais ou
das internacionais que operam no mercado português
terão capacidade de reação ou antecipação perante as
profundas mudanças da Economia Digital.
E sei que saberão aproveitar as oportunidades do atual ciclo de crescimento económico porque, apesar
das incertezas na geopolítica mundial, há motivos
para renovada Esperança em Portugal!
Marcelo Rebelo de Sousa
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“A ECONOMIA DIGITAL EM PORTUGAL 2017
- CASOS DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL”
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ESTUDO APDC ANALISA CASOS REAIS
DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
Os casos de sucesso de transformação digital estão a
multiplicar-se em Portugal, vindos tanto dos setores
mais inovadores da economia como dos mais tradicionais. São casos reais, contados na primeira pessoa pelos seus protagonistas e pelos players das
TIC e Media que ajudaram a torná-los realidade,
que mostram o nível de maturidade digital nacional e do tecido empresarial e os principais diferenciadores que as nossas organizações e a nossa força
de trabalho estão a construir.
Estes casos estão em destaque no estudo “A Economia Digital em Portugal 2017 – Casos de Transformação Digital”, onde a APDC fez um levantamento
de 97 casos concretos de transformação digital em
curso nos vários setores da atividade económica. Este
estudo é o resultado de um movimento colaborativo sem precedentes: envolveu a análise de 97 casos, coordenados por 68 membros de 26 empresas
Associadas APDC e mobilizando 112 clientes de 65
organizações. Para facilitar a leitura, o estudo apresenta cada um dos casos de forma análoga, descrevendo objetivos, resultados obtidos, métricas,

ensinamentos e fatores críticos de sucesso. A conclusão? Estes exemplos concretos de mudança para
o digital comprovam que a transformação é possível
e traz resultados concretos palpáveis, que permitem
às organizações preparar-se para um mundo em acelerada e profunda transformação.
Este estudo disponibiliza ao país em geral, e ao
setor tecnológico em particular, um documento de
trabalho que permite fazer uma profunda reflexão
sobre as atuais tendências da economia digital em
Portugal e seu estádio de desenvolvimento, abrindo
caminho para novas visões e estratégias que garantam ao país posicionar-se no panorama global.
Assumindo o seu papel agregador e, ao mesmo
tempo, dinamizador da discussão pública sobre os
temas que se colocam hoje aos decisores na área
da tecnologia di gital, a APDC pretende com mais
este estudo contribuir para o avanço do processo da
transformação na área da tecnologia e do digital .

FAÇA DOWNLOAD DA APP E REFORÇE A SUA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO
PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES
•
•
•

Networking com integração do LinkedIn
Acesso à transmissão em tempo real das sessões (Grande e Pequeno Auditório)
Participação em votações interativas em tempo real

PARTICIPE NO “STARTUPS POWERED BY APDC”
E VOTE NA SUA STARTUP PREFERIDA.

Instalação e Autenticação Faça a instalação da APP APDC (mesmo que já tenha a versão anterior).
O login poderá ser realizado através da leitura do QR Code impresso no badge. Em alternativa insira
email e password definidos na inscrição. Networking Partilhe o seu perfil do LinkedIn, e troque mensagens com os outros participantes. Disponível em: App Store, Google Play e Windows Store.
Faça o download da APP APDC

www.apdc.pt/apps
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PREMIAR
A INOVAÇÃO
9:30 - 11:00

SALA ALMADA NEGREIROS

STARTUPS POWERED BY APDC
A iniciativa ‘Startups powered by APDC’ é um projeto desenvolvido em parceria com a Beta-i, e tem como objetivo
identificar e dar visibilidade a startups de base tecnológica
que possam beneficiar de uma aproximação ao mundo corporativo. Nesta segunda edição, o júri selecionou entre as
candidatas um total de 11 finalistas.
As startups finalistas têm a oportunidade de marcar
presença no espaço de exposição do 27º Digital Business
Congress, ganhando acesso facilitado a potenciais parceiros, investidores e clientes. No segundo dia do Congresso, farão um pitch aos membros do júri, que selecionará a
startup vencedora deste ano. Esta terá a oportunidade de
apresentar o seu projeto no “Estado da Nação das TI”, uma
sessão que reúne os 16 CEO’s das maiores tecnológicas
presentes no mercado nacional.

MEMBROS DO JÚRI:
André Ribeiro Pires, Randstad
Bruno Costa Cabral, Deloitte
Carlos Sá Carneiro, PT
Dennis Teixeira, HPE
Gonçalo Costa Andrade, IBM
João Ricardo Moreira, NOS
Luis Calado, Microsoft
Luís Cardoso, Vodafone
Pedro Rocha Vieira, Beta-i
Rita Ferreira, Ericsson

AS STARTUPS FINALISTAS SÃO AS SEGUINTES:

PROBLE.LY - Desenvolveu um software que
permite às empresas testar a segurança das suas
aplicações de forma automática, para encontrar
vulnerabilidades ou problemas de segurança e
resolvê-las de forma eficiente. Quer evitar acessos
não autorizados que tenham a intenção de modificar,
destruir ou revelar informação crítica, através de um
scanner permanente das apps das organizações.

ELECTRIC RENT & ADVERTISING - Dedica-se à
promoção da mobilidade elétrica, desenvolvendo
e ativando estratégias de customer engagement
e sustentabilidade. Tem a ambição ser líder nas
soluções inovadoras que respondam a esta nova
forma de mobilidade e sustentabilidade das cidades.

FAST YUBUY - A yubuy é uma plataforma baseada
na cloud que visa monetizar uma das maiores
janelas de compras, a televisão, através de uma
solução de t-commerce. Permite a qualquer
consumidor comprar diretamente, a partir de casa,
de forma remota. Trata-se de uma solução simples,
conveniente, segura e contextualizada, que corre
nas set-top boxes das televisões ou em smart-tvs.

YOURSTYLE - A ideia foi colocar no “bolso” de
todas as mulheres uma consultora de imagem
digital. Através do smartphone, esta app quer ser a
consultora de imagem de cada mulher, com uma
aposta muito grande no algoritmo de identificação
do tipo de corpo e na personalização para cada
utilizadora das sugestões de roupa.

GETBITI - Disponibiliza uma plataforma inteligente
e segura, acessível através de devices, onde as
crianças mais pequenas podem jogar e aprender.
Nos primeiros passos para o mundo digital, as
crianças podem ter autonomia total e os pais podem
desenhar os limites e tornarem-se mais conscientes
do seu ritmo de desenvolvimento através da app Biti.

DREAMSHAPER - Trata-se de uma plataforma que
dá ferramentas para os mais jovens transformarem
os seus sonhos em startups de sucesso. Esta
solução tecnológica permite criar um plano de
negócio em várias etapas, abordando oportunidades
de negócio, testes de conceito, planos de marketing
e negócio, tendo ainda vídeos tutoriais. São ainda
trabalhadas as componentes pedagógica e
comportamental dos estudantes.

PORTUGUESE TABLE - Trata-se de uma plataforma
online que pretende promover a culinária e a
hospitalidade portuguesas, proporcionando
uma experiência autêntica aos turistas, que têm
oportunidade de ter uma refeição tradicional em
casa de anfitriões lusos. Estes são chefes amadores
ou profissionais com gosto em receber, estando o
foco centrado na experiência do turista.

IMAGINE APPS - Criou a AppyFans, app móvel que
se assume como uma nova forma de ligar as lojas e
os seus fãs, que terão assim a oportunidade de ser os
primeiros a receber todas as informações, promoções
e campanhas de forma gratuita. Destina-se a grandes
marcas de consumo e a smart cities que pretendam
dinamizar o seu comércio local.

9MIND7 - Mobile Training - A ideia foi criar apps
para treino através dos telemóveis com estratégias
de gamificação, reforçando desta forma o processo
de formação nas empresas. Baseado na cloud, este
simulador empresarial usa um smartphone como
equipamento de interação com os participantes
e permite formação individualizada, rápida,
desafiadora, disruptiva e em tempo real, mesmo fora
da sala de formação.
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BOLINHAS - Assume-se como a ‘Uber’ dos
vendedores ambulantes de comida, para já de bolas
de Berlim na praia. Através de uma app móvel,
o utilizador escolhe o vendedor que está mais
próximo e faz o pedido. Recebe uma mensagem
assim que o vendedor estiver a 10 metros da sua
localização e a transação é realizada.

AIDHOUND - É um software as-a-service (SaaS)
que permite reforçar a eficiência das associações
sem fins lucrativos e outras organizações a trabalhar
para resolver problemas sociais. Como ajudar os
sem-abrigo e pessoas desfavorecidas através de
dados de georreferência.

PARTICIPE NESTA
INICIATIVA. VOTE
NA STARTUP PREFERIDA
ATRAVÉS DA APP APDC

Apoio
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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
		 		

OS VENCEDORES PRESENTES NO ESPAÇO DE EXPOSIÇÃO DO 27º DIGITAL BUSINESS CONGRESS, SÃO, POR CATEGORIAS:

6

WSA 2017:
VENCEDORES
NACIONAIS MARCAM
PRESENÇA NO
CONGRESSO
O ecossistema de
empreendedorismo e inovação
nacional voltou a mostrar
a sua força e criatividade na
nova edição do World Summit
Awards, um concurso das
Nações Unidas que seleciona
e promove inovações digitais
locais com impacto global.
Pelo 7º ano consecutivo, a
APDC coordenou o processo
de seleção dos oito vencedores
que vão representar Portugal no
WSA 2017, onde participam
178 países.

BUSINESS & COMMERCE
É uma plataforma baseada na cloud, que
visa monetizar uma das maiores janelas de
compras, a tv, através de uma solução t-Commerce. Permite ao público de televisão comprar diretamente, a partir de casa, numa forma
mais conveniente de comprar remotamente,
através de uma solução simples, segura e contextualizada, que corre nas set-top boxes das
televisões ou nas smart-tvs Samsung.

GOVERNMENT & CITY ENGAGEMENT
Desenvolvido pela Câmara Municipal de Cascais,
é um programa de recompensas que incentiva as
boas práticas de cidadania. A app dá pontos ao
utilizador, à medida que este realiza atividades
pré-definidas em áreas como o ambiente, cidadania, responsabilidade social e mobilidade.
Os pontos dão direito a vouchers, que podem
ser trocados por prémios oferecidos pela rede
de parceiros locais. Com base na gamificação,
a app induz os participantes a assumir um
papel ativo na transformação da comunidade
num melhor local para viver.

HEALTH & WELL-BEING
Lutar contra a solidão através da gamificação
é o objetivo desta app, que liga idosos, familiares, amigos, profissionais de saúde, equipamentos médicos e sensores. Trata-se de uma
aplicação fácil, adaptada e capaz que lutar
contra a solidão, promovendo estilos de vida
saudáveis através da interação, gamificação,
realidade aumentada e computação cognitiva.

CULTURE & TOURISM
Esta app liga visitantes e habitantes locais
através de um chat online. Depois de terem
comunicado, os visitantes são convidados a dar
uma gorjeta ao local. A aplicação permite aos
turistas poupar tempo e reforçar as experiências
de viagens e aos residentes o acesso a um rendimento extra, ao partilharem o seu conhecimento e paixão sobre a cidade onde vivem.

INCLUSION & EMPOWERMENT
Esta solução do Banco Alimentar resulta da
mais recente tecnologia assente na cloud, para
responder à necessidade básica de alimentar os
que não podem comprar os alimentos para viver com dignidade. Trata-se de um portal online
para doações, que visa dar um suporte adicional
aos canais tradicionais dos bancos alimentares.

LEARNING & EDUCATION
Desenvolvido pela GetBiti, é uma plataforma
inteligente e segura, acessível através de
devices, onde as crianças mais pequenas
podem jogar e aprender. Nos primeiros passos
para o mundo digital, as crianças podem ter
autonomia total e os pais desenhar os limites e
tornarem-se mais conscientes do seu ritmo de
desenvolvimento.

sustentáveis para a vida do dia-a-dia. Tem todo o
tipo de consumíveis, casas eficientes, tecnologia,
roupas, serviços sustentáveis e outras categorias,
orientando o utilizador através de palavras-chave
intuitivas e tornando as decisões mais fáceis.

SMART SETTLEMENTS & URBANIZATION
É uma plataforma de eventos organizados por
pessoas singulares, não profissionais. A ideia é permitir que todos transformem as suas capacidades
e hobbies em eventos, vendendo-os através da
aplicação. Por exemplo, se alguém é um bom
cozinheiro, pode criar o próprio projeto de pic-nic,
definir um preço e realizá-lo no local que entender.

Foi ainda selecionado o vencedor da
distinção BfK Awards, o projeto HC Alert.
Desenvolvido pela Hope Care, tem a visão
de construir um hospital em casa, através
de uma plataforma de triagem que permite
aos call centres médicos telemonitorizar
dados de pacientes. Trata-se de um sistema
analítico aplicado à telemonitorização de
dados de saúde e baseado na cloud. Esta
distinção visa premiar os melhores projetos/
produtos nascidos do conhecimento, inserindo-se no Programa Born for Knowledge,
desenvolvido pela ANI.

ENVIRONMENT & GREEN ENERGY
É um marketplace sustentável, onde fornecedores
e consumidores se encontram. A plataforma
agrega, promove e vende produtos e soluções

APPS FOR GOOD: ESCOLAS APRESENTAM AS SUAS APPS NA FINAL NACIONAL
Os três projetos que venceram a edição
deste ano do Apps for Good vão marcar
presença no espaço de exposição do 27º
Digital Business Congress. Este programa
tem como objetivo incentivar os jovens do
ensino básico e secundário a utilizar a tecnologia para resolver problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo.
Esta 3ª edição da iniciativa, que pretende
ser uma ferramenta para capacitar os
jovens e tornar o mundo em que vivemos mais sustentável, revelou a enorme
capacidade criativa e empreendedora
dos alunos, que se refletiu nos projetos finais de apps para smartphones e tablets.
Lançado há cinco anos pelo CDI, o Apps
for Good é um programa que pretende
seduzir estudantes entre os 10 e 18 anos, e
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professores para, a utilização da tecnologia como forma de resolver os problemas,
propondo um novo modelo educativo
mais intuitivo, colaborativo e prático.

realidade virtual para animar as imagens
de livros e fazer jogos sobre os mesmos
conteúdos. Foi ainda vencedora do Prémio
Tecnológico.

As 21 equipas finalistas foram selecionadas pelo júri durante três encontros regionais que se realizaram em junho e julho,
nos Açores, Matosinhos e Lisboa, que
contaram com a presença de cerca de 140
equipas. Destas, foram nomeadas as três
vencedoras:

2º prémio - “Articulândia”, criada por
alunos da Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro (Caldas da Rainha), é uma
aplicação que permite ter sessões de terapia da fala, a qualquer hora e em qualquer
lugar, e ao alcance de qualquer um.

1º prémio - “Pensa antes de publicar” é
uma aplicação criada pelos alunos da
Escola Secundária Dr. Ginestal Machado
(Santarém), que pretende fomentar a leitura de livros pelas crianças, ao utilizar a

3º prémio - “BookTrade”, de alunos da
Escola Secundária S. João Madeira, é uma
aplicação que tem por objetivo facilitar
a troca de livros entre amigos e pessoas
que frequentam bibliotecas, escolas ou
universidades.
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HACK FOR GOOD
TECNOLOGIA COMO INSTRUMENTO DE INOVAÇÃO SOCIAL
No âmbito da aposta na utilização da tecnologia como instrumento de inovação
social, promovendo novas soluções para
as questões sociais, a Fundação Calouste
Gulbenkian voltou a realizar este ano a
iniciativa ‘Hack for Good’. Trata-se de uma
maratona tecnológica com impacto social, onde os participantes são desafiados
a desenvolverem respostas para problemas reais.
Tendo como tema central a crise de refugiados, o objetivo do ‘Hack for Good 2017’
foi criar soluções inovadoras e escaláveis
nas áreas de infraestrutura, identidade,
educação, saúde e inclusão para ajudar os

refugiados e apoiar as organizações que
atuam nesta área. Um total de 35 equipas
e 150 participantes juntaram-se no último
fim de semana de junho num hackathon
onde ideias e projetos não faltaram.
Venceu o ‘CURA’, uma rede que liga médicos voluntários credenciados a refugiados, dando-lhes assistência à distância. Na segunda posição ficou o ‘Share
Your Meal’, plataforma que pretende
ligar famílias locais e migrantes através
da patilha de uma refeição. E em terceiro
lugar, a solução ‘IconSpeech’, que junta
o poder da imagem ao texto e à voz, criando uma mensagem que pode ser en-

tendida intuitivamente por quem solicita
refúgio.
Os três grandes vencedores foram selecionados de um grupo de 10 projetos
e estarão presentes no espaço de exposição do 27º Digital Business Congress.
Farão ainda um pitch no âmbito de uma
sessão onde se abordará o tema da tecnologia como facilitador, a a capacidade
das soluções tecnológicas terem escala
para resolver problemas globais e das
startups desenvolverem soluções para
impacto social positivo e o papel das
grandes empresas na aceleração desse
processo.

FORMAR TALENTO EM TIC
A DIGITAL ACADEMY é um projeto APDC
que visa responder à escassez de talento
e de qualificações na área do digital, face
às crescentes necessidades de recursos
humanos por parte das empresas em
todos os setores de atividade. Perante
a evidente lacuna de skills em TIC, pretende-se formar e requalificar profissionais nas várias áreas ligadas ao digital,
através de um modelo inovador de educação e formação.
Desenvolvido no âmbito da Secção Portugal Outsourcing, o projeto propõe-se
contribuir, com impacto e escala, na qualificação digital dos recursos humanos,
indo ao encontro das necessidades do
setor das TIC e, em particular, dos Associados APDC. As áreas prioritárias de
formação “na atual conjuntura” já foram
identificadas pelas empresas associadas
e incidem sobre: Data Analysis, Mobile
Apps Development, Cyber Security, Machine Learning, Web Analytics e Web Development.
Entre o público-alvo, destacam-se os
atuais colaboradores das empresas
que necessitem de mais qualificações
e candidatos que necessitem de formação específica para necessidades de

recrutamento a pedido das empresas. A
proposta é uma formação de 3 a 6 meses,
com carga horária média de 300 horas,
através de um modelo flexível de dedicação do tempo e de formação offline e
online. Tem ainda uma forte componente
de soft skills e dinâmicas motivacionais. E
conta com o envolvimento das Associadas APDC e fornecedores de conteúdos
tecnológicos, assim como ligação com o
sistema de ensino superior.
Mais informações aqui:
www.iamplification.com

APDC SPEED ACADEMY
No âmbito do 27º Digital Business Congress, a Digital Academy vai demonstrar
o potencial da sua proposta de modelo formativo. Primeiro, através de três
conferências, inseridas no programa do
Congresso, viradas para a discussão sobre temas mais estratégicos relacionados com novos modelos de ensino, soft
skills e skills digitais na inclusão social.
Depois e através da Speed Academy, que
tem como como objetivo disponibilizar
uma experiência formativa acelerada (60

minutos) sobre uma das especialidades
digitais com mais procura no mercado:
Data Analyst. A metodologia destas formações é a mesma da Digital Academy:
um modelo blended (online/offline), módulos curtos certificados e combinação
de conteúdos técnicos com soft skills.
Os participantes poderão perceber que,
com o método e ferramentas adequadas,
é possível aprender competências essenciais, mesmo com ou sem formação
nestas áreas. Trata-se de uma experiência
única e descontraída, que visa preparar
o futuro.
No total, serão realizadas duas sessões
no dia 27 de setembro – das 10h30 às
11h30 e 15h00 às 16h00 – e outras duas
no dia 28 – das 10h00 às 11h00 e das
15h00 às 16h00. Nestas sessões, os dinamizadores e os monitores serão parceiros convidados: parceiros de formação
como a Prologica, MyChange, NOVA SBE,
EDX, FPC, CoderDojo e Apps for Good, e
parceiros tecnológicos com interesses
específicos na formação digital, como a
Microsoft e a Google.
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Inscreva-se aqui:
digital.academy@apdc.pt

FUJITSU: ESTUDO
MOSTRA BENEFÍCIOS DA
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

GFI DESENVOLVE
A NOVA PLATAFORMA
DIGITAL DA JUSTIÇA

Cerca de 89% das organizações já desenvolveram iniciativas de transformação digital. Destas, 34% trouxeram consequências positivas, contribuindo para o crescimento do negócio, melhoria das relações
com clientes e fortalecimento da competitividade da oferta. Ter pessoas com as
capacidades certas, liderança forte e capacidade de criação de organizações
capazes de responder à velocidade das
mudanças são considerados fatores relevantes para o sucesso na transformação
digital. Tal como a cocriação com parceiros tecnológicos, que tenham a compreensão do negócio e o alinhamento
com a estratégia e visão digital.
Estas são as principais conclusões da
Sondagem Global sobre Transformação
Digital realizada pela Fujitsu. Neste
trabalho, foram entrevistados 1.614 líderes empresariais de 15 países para
tentar saber o estado e as tendências
das iniciativas de transformação para

A Gfi está a desenvolver a nova plataforma digital da Justiça, um dos projetos
centrais do Plano Justiça + Próxima. Ainda
em versão Beta, para evolução e melhoria contínua, o Justiça.gov.pt foi lançado
no início de setembro e reúne diferentes
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o digital. Tendo em conta as iniciativas,
o Marketing é a principal área funcional (38%), seguido pelo Estilo de Trabalho
(35%) e a Operação e Manutenção (30%).
Por setores, destacam-se a Banca e Seguros (51%) e os Cuidados de Saúde (51%),
seguidos da Manufatura.
Os líderes empresariais têm elevadas
expetativas relativamente à Inteligência Artificial: 77% encararem-na como
uma oportunidade e a maioria diz que
melhorará as capacidades das pessoas no futuro. As capacidades mais
importantes para as pessoas se capacitarem na era digital são o conhecimento profissional das tecnologias
digitais (18%) e criatividade e imaginação
(17%). Os resultados também indicam
que, para implementar com sucesso iniciativas de transformação digital, é importante fomentar o desenvolvimento de
talento digital.

áreas e temáticas da justiça, disponibilizando toda a informação e serviços num
único espaço web. Este é um projeto estratégico, que conta com uma equipa
dedicada da Gfi Portugal.
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HPE JUNTA-SE À NASA E
TESTA SUPERCOMPUTADOR
NO ESPAÇO

FIBRA DA ALTICE/PT
CHEGA A 4 MILHÕES
DE CASAS E EMPRESAS
A Altice/PT, através do serviço MEO, já
chega com a sua rede de fibra ótica a 4
milhões de casas e empresas, que têm
acesso a serviços de internet de alto
débito e de elevada qualidade, mais robusta, simples e fiável em termos tecnológicos, permitindo uma maior qualidade de serviço e a disponibilização
de soluções avançadas. Esta expansão
enquadra-se no objetivo estratégico
do Grupo Altice de, até 2020, alcançar
5,3 milhões de casas e empresas, tornando Portugal num dos primeiros
países da Europa com cobertura quase
integral de fibra.
O grupo apresentou ainda um novo
equipamento 100% português, o Fiber Gateway, assente na excelência
da engenharia de investigação da Altice Labs. Vai trazer uma nova e enri-

quecedora experiência para casa dos
clientes MEO, pois oferece melhor cobertura wi-fi e velocidades até 10 vezes
mais rápidas, permitindo manter alta
performance com mais equipamentos
ligados em simultâneo à Internet.
Assinalando os 4 milhões de casas com
fibra, foram lançados pacotes de nova
geração com as maiores velocidades
de internet fixa do mercado nacional.
Estão disponíveis quatro novos pacotes
(2P/3P/4P e 5P) com capacidade de
download de 1.000 Mbps e 200 Mbps
de upload, que vão permitir a democratização do acesso a um serviço de
elevado débito, totalmente à prova
de futuro, que seguramente deixará
satisfeitos os clientes mais exigentes e
que estará disponível a partir dos 44,99
euros.
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A HPE juntou-se à NASA num projeto de pesquisa na Estação Espacial Internacional.
Um foguete da SpaceX levou até a estação espacial o computador de alta performance
“Spaceborn Computer”. O objetivo é testar, durante um ano, se este computador avançado
da HPE pode sobreviver e manter-se totalmente operacional nas condições severas do
espaço. Este supercomputador utiliza software inteligente, o que o torna mais adaptável,
já que se autoajusta para identificar erros gerados pelo ambiente e tenta prolongar a durabilidade do equipamento.
Em regra, os computadores da estação espacial têm um ciclo de vida curto, obrigando
ao envio de novos equipamentos. Acresce que a maioria do processamento de dados é
feito na Terra, pelo que o desenvolvimento de pesquisas se atrasa, já que a transmissão de
dados entre o solo e a estação ainda é bastante lenta. Daí esta experiência de utilização
do supercomputador da HPE, desenvolvido em parceria com a NASA. Segundo a HPE,
representa o primeiro passo da próxima fronteira da exploração do espaço.
Esta experiência de um ano no espaço estabelece as bases para melhorar as latências
de comunicação e a sobrevivência dos astronautas em missões mais distantes da Terra.
Incluindo uma eventual viagem a Marte, já que permite respostas em tempo real, através
de simulações escaláveis, analítica e inteligência artificial.

DSTELECOM IMPLEMENTA
SERVIÇOS DE SMART VILLAGES
A DStelecom lançou em 2016 um portfólio de serviços telemáticos que virtualiza e automatiza funções relevantes
para os utilizadores dos serviços municipais e para os seus gestores. Entre os
vinte serviços que integram o portefólio
atual, incluem-se aplicações transversais de qualidade ambiental, gestão
energética, mobilidade e controlo de fluxos e soluções verticais no âmbito turístico
e informacional.
A maior parte dos produtos têm sido
desenvolvidos internamente, em parceria com outras empresas do Grupo DST,
nomeadamente com a Innovation Point a
empresa de inovação aplicada do grupo,

e com a 2bpartner, sociedade de capital
risco que financia startups intensivas em
tecnologia.
A diferenciação destas soluções decorre
não só das suas capacidades e desempenho, mas sobretudo da adaptação
às necessidades específicas das cidades
do interior do país, de menor dimensão
e com diferentes requisitos para estes serviços. Mas já há soluções mais
versáteis instaladas em cidades do litoral do país, fora das áreas cobertas pelas
redes de banda larga da DStelecom, que
estão ainda a ser consideradas em concursos internacionais, nomeadamente
em Espanha.

BRAD SMITH, PRESIDENTE
DA MICROSOFT, É ORADOR
NA WEB SUMMIT 2017

ALTRAN PORTUGAL
INVESTE 1 MILHÃO NAS
SOLUÇÕES PARA REDES 5G
Na era dos dados e da sua explosão em
volume, operadores e fabricantes estão
a enfrentar um aumento da complexidade das redes e das várias tecnologias utilizadas. Dois dos grandes desafios serão garantir elevados padrões
na qualidade de experiência dos seus
utilizadores e pensar em novas formas
de negócio. Já em 2017, a Altran lançou
três grandes ofertas estruturadas para
dar resposta à primeira destas necessidades, apoiando os seus clientes no
caminho para o 5G e virtualização: a
“Virtualization and Software Designed
Networking”, a “Transition to 5G“ e a “Network Consolidation and Modernization“.
“A massificação da utilização das redes
pelas diferentes indústrias será um dos
principais aceleradores para a necessidade de transformação. Se considerarmos que no futuro existirão cirurgias
remotas, que a realidade aumentada
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será uma prática comum, que os carros
serão autónomos nas deslocações, entre
outros exemplos, os conteúdos 4K ou 8K
proliferarão nas redes, rapidamente se
concluí a necessidade de redes inteligentes, de elevada performance, disponibilidade e largura de banda”, diz Alexandre
Ruas, Business Unit Director da Altran
Portugal.
Partindo deste princípio, a Altran Portugal decidiu participar num projeto de
inovação, com um investimento da ordem de um milhão de euros, na criação
de uma solução de orquestração de redes 5G (multi-domain orchestration of
point-to-point services for 5G) bem como
numa solução de transporte inteligente
de vídeo (MEC - Multi-domain Edge
Computing). De acordo com o calendário
deste projeto de inovação, as primeiras
demonstrações estarão disponíveis no
final de 2018.

Brad Smith, atual presidente e Chief Legal Officer (CLO) da Microsoft, é um dos cabeças de cartaz da Web Summit 2017. Estará por Lisboa a 8 de novembro. Para
além de acumular responsabilidades em assuntos corporativos, externos e legais, desempenha um papel fundamental na discussão de assuntos críticos para o
grupo, como privacidade, segurança, acessibilidade, sustentabilidade ambiental e
inclusão digital, entre outros.
O atual presidente e CLO entrou para a Microsoft em 1993, liderando o departamento Legal and Corporate Affairs (LCA) da Europa. Posteriormente, passou a
vice-conselheiro geral das equipas de LCA das regiões fora dos Estados Unidos da
América, e a conselheiro geral em 2002. Foi nomeado um dos 100 advogados mais
influentes dos Estados Unidos.
Entretanto, está disponível desde o dia 26 de setembro o livro autobiográfico de
Satya Nadella, o inspirador CEO da Microsoft. Chama-se “Hit Refresh” e conta toda
a história da contínua transformação da tecnológica norte-americana. Nadella
descreve o seu trajeto pessoal – desde a infância, passada na Índia, até à liderança
de algumas das mudanças tecnológicas mais significativas da era digital. Trata-se
da história de como uma empresa conseguiu redescobrir a sua alma, transformando toda a organização, desde a sua cultura até à metamorfose para um mercado
extremamente competitivo, repleto de parcerias de sucesso. As receitas do livro
serão doadas à Microsoft Philantropies.
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OUTSYSTEMS LIDERA MERCADO
DE PLATAFORMAS LOW-CODE
Depois de em 2016 ter lançado a sua mais revolucionária versão até ao momento, a
OutSystems foi duplamente nomeada líder de mercado pela Forrester. A tecnologia desenvolvida em Portugal ficou posicionada no patamar mais elevado a nível de oferta e estratégia em dois relatórios: o Forrester Wave sobre Plataformas de Desenvolvimento LowCode; e o Forrester Wave sobre Plataformas Low-Code para Desenvolvimento Mobile.
A plataforma OutSystems permite o desenvolvimento rápido de aplicações empresariais
através de uma linguagem visual, recorrendo a um mínimo de hand-coding. Na sua mais
recente versão, permite que qualquer developer crie aplicações mobile e web seguras e escaláveis, que anteriormente estavam apenas ao alcance de developers mais experientes.
A nomeação como líder pela Forrester demonstra o reconhecimento da forte capacidade
de execução da sua solução, assim como da visão estratégica da empresa no mercado do
low-code. Ao longo deste último ano, a OutSystems foi ainda nomeada líder pela Gartner
no primeiro Quadrante Mágico para Plataforma de Aplicações Empresariais de Elevada
Produtividade as a Service e no Quadrante Mágico para Plataformas de Desenvolvimento
de Aplicações Mobile.

CGI OUVE CLIENTES
PARA DEFINIR PLANO
ESTRATÉGICO
Para a definição do Plano de Negócios
Estratégico, a CGI ouve os seus clientes
através do programa “Voice of the Clients”.
Anualmente, a companhia realiza em todo
o mundo mais de 1300 reuniões com líderes empresariais e de tecnologias de informação para ouvir quais as suas opiniões
sobre as tendências que afetam as organizações e as implicações que as mesmas
têm na sua área de negócio. Estas reuniões
clarificam quais os desafios e oportunidades dos clientes, as suas prioridades de
negócio e orçamentos e planos.
O resultado destas entrevistas é incorporado no Relatório Anual CGI Global Insight e partilhado com clientes e
parceiros, por forma a clarificar as suas
questões. A riqueza da informação recolhida abre espaço para o diálogo sobre a
forma como, em conjunto, se pode inovar e abordar os problemas num mundo
em rápida mudança, onde as necessi-

dades digitais de clientes e cidadãos estão
a provocar a transformação das organizações comerciais e governamentais.
O Relatório Anual CGI Global Insight é
uma ferramenta para apoiar os clientes
na sua transformação digital. Embora
esta perspetiva global assuma uma série
de semelhanças entre indústrias, é importante reconhecer que os executivos
falam sobre transformação no contexto
de sua indústria, geografia e cultura organizacional. São, por isso, fornecidas
perspetivas adicionais por indústria e
ideias específicas para a geografia e percurso digital de cada cliente. No 27º
Digital Business Congress da APDC,
Olivier Spréafico, Vice-Presidente e Líder
da Unidade de Negócios do Sul da Europa
e do Brasil, partilhará as descobertas e
ideias do “2018 Global Insight Report” da
CGI, obtidas este ano.

NOS É PARCEIRA ESTRATÉGICA
PARA AS SMART CITIES
A articulação entre empresas e autarquias
é cada vez mais relevante para o desenvolvimento de novas plataformas e processos que promovam a qualidade de vida
dos cidadãos e o seu relacionamento com
os municípios. Nomeadamente experiências tecnológicas que facilitem a mobilidade, segurança e eficiência energética.
Através de uma estratégia de cooperação
com as autarquias, a NOS tem vindo a
identificar desafios e a desenvolver novas
soluções tecnológicas para tornar as cidades mais inteligentes e melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos.
Os municípios de Oeiras e Lagoa assinaram protocolos que preveem a criação de
soluções específicas nas áreas das Smart
Cities e que resultaram na criação de plataforma globais, ao serviço dos cidadãos,
tendo como base a utilização recíproca
das competências técnicas, tecnológicas e humanas da NOS e das respetivas
câmaras municipais. Ambas as localidades

já têm Centros de Controlo de Ocorrências
que monitorizam situações anómalas nas
cidades e que permitem uma comunicação bidirecional com os munícipes.
Para a NOS, uma cidade inteligente usa
a informação dos cidadãos e das suas
diferentes redes para dar às cidades e às
pessoas velocidade de resposta imediata. Apps interativas, sistemas de gestão
de água, eletricidade e resíduos, modernização administrativa e redução de custos operacionais são algumas das novas
soluções tecnológicas que tornam as
cidades mais inteligentes. O operador tem
vindo a desenvolver diferentes soluções,
em função das necessidades e ambição
dos municípios. O seu conhecimento
aprofundado e a proximidade das equipas
de projeto e implementação permitem
à empresa, como parceiro tecnológico,
uma abordagem transversal aos desafios
específicos colocados pelas autarquias.

9

BOLD REALIZA MOBILE EGDE PARA DEBATER TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
O Mobile Edge vai regressar no próximo
dia 12 de outubro à Fundação Portuguesa das Comunicações. Na 4ª edição deste
evento, organizado pela BOLD International, em parceria com a FPC, será focado na transformação digital. Pretende-se
juntar oradores internacionais e nacionais
de renome para a partilha de experiências
e estratégias em torno das mais recentes
tendências digitais.
Será analisada a nova economia digital e a
profunda transformação que implica, tendo em conta que a digitalização da sociedade requer atenção dedicada e apresenta
novas oportunidades para a inovação
colaborativa. As parcerias estratégicas en-

tre grandes empresas, PME’s e startups,
permitem combinar as forças de organizações cujos negócios estão em estágios
diferentes e são de áreas complementares, para descobrir novas tecnologias, produtos e serviços que possam promover o
crescimento da economia digital.
Com a manhã dedicada aos líderes e
responsáveis de negócio e de áreas digitais, será a oportunidade ideal para ouvir
alguns dos mais recentes casos de sucesso de empresas do mercado nacional e internacional. Durante a tarde, será a vez dos
developers e futuros developers que querem conhecer e debater as mais recentes
tendências tecnológicas.

HP E DELOITTE
ACELERAM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA INDÚSTRIA
A HP e a Deloitte Consulting anunciaram a sua primeira grande parceria para acelerar a transformação digital do setor industrial a nível mundial. Vão colaborar na
implementação dos sistemas de impressão 3D da HP em ambientes de produção
de grande escala, aplicando a sua experiência de operações digitais para ajudar as
empresas a acelerarem o design e produção, criarem uma cadeia de fornecimento
mais versátil e aumentarem a eficiência em todo o ciclo de vida da produção. O objetivo é fomentar a inovação, acelerar o período de comercialização, reduzir custos
e desperdícios e ajudar as empresas a competirem de forma mais eficaz na atual
economia global.
A parceria associa as soluções e ferramentas da premiada tecnologia Jet Fusion 3D
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Printing da HP ao ecossistema de parceiros e às capacidades de condução de transformações industriais digitais da Deloitte. Esta junta um grande número de clientes e
estreitas relações com a indústria ao seu comprovado sucesso na transformação da
cadeia de fornecimento para algumas das maiores empresas do mundo.
A velocidade, economia, qualidade e fiabilidade das soluções de impressão 3D da HP,
estão a melhorar as operações de uma crescente lista de empresas líderes mundiais,
como a BMW Group, Jabil, Johnson & Johnson e Nike, entre outras. Esta parceria que
começará nos EUA e se expandirá para outras geografias, é parte da colaboração
contínua entre a HP e da Deloitte, projetada para acelerar a transformação digital
nas empresas.
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IBM FAZ CONSÓRCIO
EM BLOCKCHAIN E GARANTE
SEGURANÇA ALIMENTAR

1,5 MILHÕES DE
PORTUGUESES JÁ VEEM
A TV DA VODAFONE
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Mais de 500 mil clientes da Vodafone Portugal já utilizam o seu
serviço de televisão de última geração. O que significa, considerando
a média da dimensão das famílias
portuguesas identificada nos últimos Censos realizados pelo INE, um
universo de 1,5 milhões de portugueses. Este é um importante marco
no serviço fixo do operador, negócio
que contabilizava, no final de junho,
uma base de clientes total a ultrapassar a barreira dos 600 mil.
A Vodafone é o operador que mais
cresceu nos últimos 15 trimestres na
TV por subscrição, de acordo com
os últimos dados disponibilizados
pela Anacom, de junho. Com uma
cobertura de rede de fibra de última geração que chega a mais de 2,7
milhões de casas e empresas e uma
forte aposta no desenvolvimento
dos serviços mais avançados e ino-

vadores, a TV da Vodafone oferece
mais de 200 canais disponíveis em
SD, HD, Full HD e 4K, assumindo
cada vez mais o seu papel de liderança na vanguarda da oferta de televisão em Portugal.
A oferta da Tv Net Voz é a única no
mercado a integrar o Smart Router,
o primeiro com wi-fi de última geração, que permite navegar a velocidades 4x superiores às permitidas
pela geração atual, elevando para
um novo patamar a experiência e
velocidade de internet e wi-fi. Desenhada com um interface inovador,
simples e intuitivo, a TV da Vodafone
eleva o potencial do multiscreen a
outro patamar: a total convergência de serviços entre plataformas. O
Live on TV ou a parceria com a Netflix
são apenas mais dois exemplos das
inúmeras inovações introduzidas.

NOVABASE
LANÇA PLATAFORMA
INTERATIVA “NOVA”
a metodologias como o design thinking e
gamificação. Tem como objetivo motivar
os colaboradores a desenvolverem-se
profissionalmente.
Para isso, contribuem os “check-ups” trimestrais, em que os colaboradores recebem feedback 360º e fazem a autoavaliação do seu desempenho, e as próprias missões que lhes são dirigidas durante toda a viagem, que seguem critérios definidos com o objetivo de estimular
determinados comportamentos. Através
desta plataforma que gamifica as tarefas
do dia-a-dia, os colaboradores são convidados a vestir a pele de um astronauta e
os seus comportamentos ou ações ditam
a evolução nas diferentes skills.
“Os colaboradores são o nosso maior ativo
e, por isso, é crítica a forma como gerimos o
talento. Sendo hoje 70% da chamada Geração Y, é fundamental encontrar
soluções inovadoras para os estimular.

Escolher uma personagem, vestir o fato
espacial e embarcar numa aventura interplanetária. Poderia ser um guião de
um filme de ficção científica, mas não é.
Trata-se do NOVA, uma plataforma interativa que a Novabase desenvolveu para
promover o desenvolvimento profissional
dos seus colaboradores. O projeto arrancou com um piloto que engloba 180 utilizadores e foi desenvolvido com recurso
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O NOVA permite a cada colaborador
conhecer como está a sua performance
e como se compara com o resto da equipa. Ter esta informação online e atualizada estimula-o a crescer. O NOVA
vai revolucionar a forma como apostamos no desenvolvimento dos colaboradores e romper com o modo como eles
abordam o seu crescimento profissional”,
diz Carmo Palma, managing director do
negócio de Governo, Transportes e Energia da Novabase, uma das áreas da empresa que já está a usar a plataforma.

Um grupo de empresas líderes na cadeia de valor alimentar anunciou uma
importante colaboração em blockchain
com a IBM, que visa fortalecer ainda
mais a confiança dos consumidores no
sistema alimentar global e encontrar
novas áreas que podem beneficiar com
esta nova tecnologia. O consórcio inclui
a Dole, Driscoll’s, Golden State Foods,
Kroger, McCormick and Company,
McLane Company, Nestlé, Tyson Foods,
Unilever e Walmart.
Em todo o mundo, todos os anos,
uma em cada dez pessoas adoece
e 400 mil morrem devido a alimentos contaminados. Muitas das
questões críticas que afetam a se-

gurança alimentar, como a contaminação cruzada, propagação de
doenças transmitidas por alimentos,
desperdício e custo económico de retirar produtos do mercado, são acentuadas pela falta de acesso à informação
e à rastreabilidade dos alimentos. Por
exemplo, foram necessários mais de
dois meses para identificar a fonte de
contaminação numa recente incidência
de salmonelas em papaias nos Estados
Unidos da América.
O blockchain é a tecnologia ideal para
responder a estes desafios uma vez que
cria um ambiente confiável, para todas as transações. No caso da cadeia
global de fornecimento de alimentos,
todos os produtores, fornecedores,
distribuidores, retalhistas, reguladores
e consumidores podem obter acessos
autorizados a informações conhecidas
e confiáveis sobre a origem e o estado
dos alimentos, o que irá permitir que
todos os participantes do ecossistema
possam rastrear produtos contaminados até à sua fonte, num curto período
de tempo, garantindo de forma segura a
sua remoção das prateleiras das lojas e
impedir a propagação de doenças.

MANPOWERGROUP: EMPREGADORES TÊM
INTENÇÕES DE CONTRATAÇÃO POSITIVAS
A contratação vai continuar a crescer, mas
mais moderadamente, no 4º trimestre do
ano. Pequenas empresas e setores de Finanças, Seguros, Imobiliário e Serviços e
de Comércio Grossista e Retalhista, sobretudo na região Norte, reportam as projeções mais fortes para a criação líquida de
emprego, numa média de 3%. As estimativas são do ManpowerGroup Employment
Outlook Survey.
Dos nove setores de atividade em estudo,
a melhor projeção (+9%) é reportada pelos
setores de Finanças, Seguros, Imobiliário e
Serviços, Comércio Grossista e Retalhista.
Já a Indústria prevê índices de contratação
positivos em 5%, enquanto a projeção dos

setores Público e de Transportes, Logística
e Comunicações é de 4%. Por outro lado,
o setor de Restauração e Hotelaria projeta
um decréscimo de 4%.
Os empregadores do Norte revelam
as intenções mais acentuadas de contratação na comparação regional (+5%).
Perspetiva-se ainda que o volume de
contratação aumente em três das quatro categorias de dimensão de empresa
durante o último trimestre de 2017, com
destaque para as pequenas empresas
(+8%). O ManpowerGroup Employment
Outlook Survey foi realizado com base
num inquérito a uma amostra de 625
empregadores em Portugal.

WONDERCOM
NO TOPO DO RANKING
EM CRESCIMENTO ELEVADO

A Wondercom alcançou a liderança no
estudo das empresas de crescimento
elevado da Revista Exame. Esta publica
anualmente um artigo de fundo sobre
as chamadas Empresas de Crescimento
Elevado (ECE), elaborado para a revista
pela consultora Informa D&B Portugal. As
companhias, durante um período de pelo
menos três anos consecutivos, cresceram todos os anos (em termos médios
anualizados) mais de 20% em número de

empregados, assim como em volume de
negócios. Na edição mais recente, foi analisado o período 2012-2015.
Nesse período, havia 1.304 ECE, correspondentes a 0,4% do tecido empresarial português e responsáveis por 11% da criação
do novo emprego. No ranking das 100 melhores ECE, a Wondercom assume a liderança por ser a empresa que registou um
maior crescimento, em número de empregados, a um ritmo maior do que qualquer
outra. O crescimento orgânico médio anual de empregados foi de 261%, chegando ao último ano com 470 colaboradores.
Em paralelo, chegou aos 19,5 milhões de
euros de faturação, praticamente duplicando o volume de negócios, num crescimento orgânico médio anual de 28%.
Para Zuzana Fabianová, diretora geral da
tecnológica portuguesa de serviços TIC,
“este primeiro lugar no ranking das empresas com mais crescimento é a consolidação da nossa estratégia em práticas
de gestão de aposta no valor humano, a
nossa equipa é o segredo do nosso sucesso e o reflexo da nossa ambição e crescimento no mercado onde atuamos.”
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ERICSSON É PARCEIRA
DE CONECTIVIDADE DO
CHELSEA FOOTBALL CLUB

AXIANS: NO CORAÇÃO
DA TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL

A Ericsson é o parceiro de conectividade
do estádio de Stamford Bridge – casa do
Chelsea Football Club em Fulham, Londres. O acesso gratuito à rede Wi-Fi será
garantido através de um modelo de Small
Cell as-a-service, em que a Ericsson vai
desenhar, construir e gerir a rede a pedido
do cliente. Esta solução suporta os modelos celulares go-to-market dos prestadores de serviço, permite que as empresas monetizem o wii-fi, faculta perspetivas
comerciais para expansão da rede e melhora a experiência do utilizador final.
Ao vencer pela 5ª vez na sua história o
título da Premier League em 2016/2017,
o Chelsea FC registou lotação esgotada
em todos os jogos em casa. Muitos fãs
usaram os seus smartphones para partilharem fotografias e vídeos através de
redes sociais, levando muitas vezes as

A VINCI Energies formalizou há cerca de
nove meses a aquisição do negócio de
Infrastructures & Managed Services (IMS)
à Novabase. A “nova” Axians Portugal é
agora a marca do grupo dedicada às TIC
e ao desafio da transformação digital.
Liderada por Pedro Afonso e com a mesma equipa de executivos que tornaram
o negócio líder no mercado nacional,
conta com seis representações (Lisboa,
Sacavém, Porto, Bruxelas, Luanda e Maputo) e integra uma rede presente em 18
países, com mais de oito mil colaboradores e uma faturação de 1,8 mil milhões
de euros (em 2016).
Para Pedro Afonso, a Axians “é líder europeu neste setor, sendo por isso um
privilégio desenvolver e alavancar este
posicionamento em Portugal e a partir do
país. Os próximos anos vão ser fantásti-

redes móveis ao seu limite. Para assegurar que os fãs têm acesso a uma experiência digital sem falhas, a Ericsson
vai desenhar, construir e gerir uma rede
Wi-Fi de nível de operador a pedido do
Chelsea FC.
“Os nossos estudos indicam que as pessoas querem utilizar os seus dispositivos
digitais em todo o lado – e a necessidade
de ligação é ainda maior nos jogos do
Chelsea FC em casa. Através desta parceria, asseguramos que a conectividade
em Stamford Bridge corresponde à qualidade de futebol da equipa e estamos
ansiosos por explorarmos mais opções
que vão permitir que o Chelsea FC leve
esta experiência digital um passo mais à
frente”, diz Arun Bansal, vice-presidente
sénior da Europa & América Latina da
Ericsson.

CISCO ANUNCIA REDE COM PODER
DE APRENDIZAGEM E EVOLUÇÃO
A Cisco acaba de apresentar soluções de rede que se adaptam automaticamente às necessidades do negócio. A nova oferta, que
representa uma das transformações mais significativas das redes empresariais, consiste na criação de um sistema intuitivo que se
antecipa às ações e detém as ciberameaças – incluindo as que estão ocultas por tráfego cifrado. Tem também a capacidade de
aprender e evoluir continuamente.
Concebida para ajudar as organizações a superar desafios extremamente difíceis e gerar novas oportunidades de negócio, esta
nova rede é o resultado de anos de trabalho I&D da Cisco e apresenta-se como um apoio chave das empresas num mundo em que
a conetividade e tecnologia distribuída são imparáveis. Este conjunto de inovações destina-se a reinventar as redes para uma nova
era, onde se prevê que os engenheiros de rede tenham que gerir um milhão de dispositivos por hora em 2020, em comparação
com as centenas de dispositivos que têm de gerir hoje.
Atualmente, as organizações gerem as suas redes de acordo com processos tecnológicos tradicionais que não se coadunam
com os tempos modernos. A estratégia da Cisco consiste em criar um sistema intuitivo que está constantemente a aprender e
adaptar-se, automatizando e protegendo. Ao mesmo tempo, é capaz de otimizar as operações de rede e defender os negócios face
ao atual panorama de ameaças em constante alteração. Um grande número de organizações está a realizar provas de campo com
esta nova geração de soluções de rede, incluindo a NASA, UZ Leuven, Wipro, Royal Caribbean Cruises e Scentsy.

DXC TECHNOLOGY: 1º GRANDE INTEGRADOR
DE SERVIÇOS INDEPENDENTE DIGITAL
O primeiro grande integrador de serviços
independente a nível global foi apresentado ao mundo digital a 3 de abril último. O
conhecimento e a experiência adquirida
ao longo dos anos, em todos os setores,
são a base de partida para uma empresa
que se posiciona como líder mundial de
serviços de TI e como parceiro preferencial das organizações na sua jornada de
transformação digital.
A DXC vem preencher uma necessidade de mercado, surgindo para ser um
agente mundial da transformação digital,
independente, focado e com uma oferta
end-to-end nos temas da digitalização.
Temas como cloud, analytics, automa-
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tização, devops, machine learning, agile e
segurança, entre outros, serão o pilar da
nova oferta e da execução da estratégia
de transformação digital.
A DXC quer ser, em Portugal, a empresa
que melhor sabe ajudar os clientes na
sua transformação digital, proporcionando soluções inovadoras, em conjunto
com os seus parceiros. Quando se pensa
em DXC, pensa-se em confiança, flexibilidade, valor e transformação. A DXC está a
construir uma organização de grande valor, altamente competente, em que a excecional experiência de serviço ao cliente
é a sua verdadeira missão.

cos, com a grande aposta na transformação digital de grandes empresas em
todos os setores económicos. Estamos
integrados na VINCI Energies, um player
global focado na transformação digital e
transição energética, tendo agora os nossos clientes acesso a soluções globais”.
A Axians está presente no mercado com
um posicionamento diferenciado, suportado por uma forte especialização em
telecoms infrastructures, cloud e datacenters, enterprise networks, digital
workspace e data analytics, assumindo a
cybersecurity como prioritária em todas
estas áreas. O recurso a metodologias
de innovation design asseguram uma experiência única junto de clientes e parceiros que procuram uma verdadeira transformação digital dos seus negócios.
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CLOUD365 LANÇA
EM PORTUGAL
SD-WAN LÍDER
DO MERCADO
A Cloud365 acaba de anunciar uma parceria com a Aryaka Networks para tornar acessível aos clientes os serviços de
SD-WAN global desta empresa sediada
em Silicon Valley. A parceria contribui
para a visão da Cloud365 para a conectividade global, “Any Service. Anywhere.
Any Cloud”.
A rede SD-WAN da Aryaka é composta por quase 30 PoP’s distribuídos por
todos os continentes habitados, ligados entre si por uma rede privada de
alta disponibilidade e baixa latência. A
solução inclui tecnologia que oferece
qualidade de serviço, seja para grandes
metrópoles ou para localizações remotas, onde a fiabilidade dos circuitos locais e as larguras de banda nem
sempre são os desejáveis. Oferece ainda
otimização de conectividade às principais soluções de cloud públicas.
Constitui, por isso, a melhor solução de
conectividade para empresas portuguesas internacionalizadas fora do continente europeu e para empresas de outros continentes a operar em Portugal.
A Aryaka foi classificada como Empresa Visionária no Quadrante Mágico do
Gartner Group de 2016 para Otimização
WAN. Em Setembro de 2017, figurou na
lista elaborada pela JMP Securities das
60 mais interessantes companhias fora
de Bolsa nas áreas de segurança internet, redes e armazenamento de dados.
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e a encomenda do seu cliente
segue com soluções definidas
à partida, que garantem ser
bem recebida à chegada.

A subsidiária nacional soma assim mais
um CoE ao que foi atribuído no ano
passado, na área de engenharia, mais
concretamente em Telecom Engineering.
As competências criativas e tecnológicas, da experiência de negócio e do

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

CTT LANÇAM NOVA
CAMPANHA PARA SE
DIFERENCIAREM NO B2C
12

O grupo postal nacional lançou uma
nova campanha de comunicação para
alavancar o crescimento da oferta CTT
e-segue e posicionar o negócio de Expresso & Encomendas dos CTT como a
solução mais completa e inovadora do
mercado para o segmento do e-commerce. A nova campanha, como conceito criativo do “Homem Encomenda”, que
deu vida às encomendas CTT e-segue,
foca as inúmeras vantagens desta oferta
para quem compra e vende online.
É disponibilizada uma grande variedade
de canais de venda e de interação com os
clientes, desde os canais físicos, ao online
e ao mobile. São oferecidos mais de mil
pontos CTT para entregar ou levantar encomendas Expresso, alguns abertos até
à meia-noite, fins de semana e feriados.
Podem ser feitos envios pelos clientes a
partir de casa ou de onde estiverem com
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O setor de Technology, Media and Telecommunications da Deloitte, liderado
por Sérgio do Monte Lee, tem-se destacado pelas distinções recorrentes e por
um crescimento progressivo, reflexo dos
projetos que se têm vindo a desenvolver em diversas geografias. A assinalar
este reconhecimento de competências
está a recente atribuição de mais um
Centro de Excelência (CoE), desta vez
em Outsystems, à firma portuguesa. O
que vincou a posição do país no quadro da Europa, Médio Oriente e África e
tornou a Deloitte Portugal uma escolha
preferencial da rede, pelo seu expertise
adquirido nesta área.

o Click&Ship, no site do grupo e através
do novo canal mobile Expresso e da app
CTT e-segue. Trata-se de uma app inovadora que permite aos clientes enviar, alterar, receber notificações e seguir as suas
encomendas em real time.
O mote do grupo é “Com CTT e-segue,
a vida das empresas segue”. A oferta Expresso dos CTT assenta na definição de
estratégias de diferenciação para o segmento B2C, onde se identificam inúmeras
oportunidades de crescimento. Com o
e-segue, pretendem proporcionar uma
experiência única ao cliente expedidor e
destinatário, sendo a maneira mais prática e flexível de enviar e receber encomendas. Permite ao expedidor personalizar os
envios Expresso e dar liberdade aos destinatários de alterar dia, hora e local de
entrega, entre muitas outras facilidades.

conhecimento da indústria em áreas
como cyber security, network operations, robótica fortalecem a posição de
liderança e reconhecimento no setor,
que a firma quer manter e reforçar.
Destaca-se ainda a vertente digital,
onde a Deloitte desenvolveu recentemente uma plataforma de Smart Identity, com base em tecnologia blockchain. A flexibilidade dos recursos e a
dimensão da organização, bem como
a abrangência da oferta, têm permitido à Deloitte Portugal ganhar cada vez
mais espaço e reputação no mercado
nacional e além-fronteiras.
Esta reputação e as demandas dos clientes têm exigido à organização um
crescimento consistente, testemunhado pelo número de profissionais que já
ultrapassa a fasquia dos 300 que estão
afetos à indústria de TMT.

RANDSTAD ANUNCIA
NOVO POSICIONAMENTO
“HUMAN FORWARD”
A Randstad anunciou um novo posicionamento, que se materializa com a nova
assinatura “human forward”, e pretende
combinar “a paixão pelas pessoas e o uso
das novas tecnologias”. Perfeitamente
em linha com a sua estratégia de Tech &
Touch, a empresa fortalece assim o seu
papel de liderança e filosofia pioneira na
indústria de recursos humanos durante
os próximos anos.
Mais tecnológico (tech) e humano (touch),
o novo posicionamento da marca coloca
as pessoas no centro do negócio, para que
desenvolvam todo o seu potencial, quer
ao nível pessoal quer profissional. Para
atingir este objetivo, a Randstad coloca
a tecnologia ao seu serviço. O uso das
ferramentas digitais permite libertar as
pessoas para o enfoque para as relações
com outras pessoas. Assim, é possível
criar uma experiência de recursos humanos mais humana e eficiente, con-

tribuindo para fazer a diferença na vida
dos candidatos, no crescimento económico e no emprego futuro.
O novo posicionamento da marca vem
acompanhado de uma reformulação do
seu site - www.randstad.pt/ - agora mais
adequado à nova assinatura. A Randstad
reforça ainda a sua presença nas redes
sociais, mais especificamente, no Twitter,
através do seu CEO José Miguel Leonardo, com o user: @JMLeonardo.
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