“A ECONOMIA DIGITAL EM PORTUGAL 2016
– O ESTADO DA NAÇÃO”:

CONGRESSO
PRESIDIDO PELO
PRESIDENTE
DA REPÚBLICA
MARCELO
REBELO DE SOUSA
A APDC tem desempenhado
um papel importante para a
modernização do país e para
a criação de um ambiente de
modernização e de plataformas
tecnológicas ou comunicacionais que são hoje um pilar fundamental de um Estado democrático. Quanto mais e melhor
for feito no sentido do diálogo
com a sociedade e a economia
no seu todo, tanto melhor para
o País e para os associados da
APDC.
Presidir a este Congresso – e
já é o vigésimo sexto! – no primeiro ano deste mandato, no
ano do Web Summit e num
momento de profunda transformação nas empresas ou na
economia digital existente em
Portugal é, sem qualquer dúvida, um prazer, por estar a contribuir para que o vosso esforço
de transformação do país chegue a mais cidadãos.
Simultaneamente, é um enorme
estímulo para passar a mensagem – a todos os portugueses –
de que precisamos de acreditar,
e temos motivos para isso, num
país melhor, com uma economia
mais competitiva e mais justa,
sempre com a confiança dos
agentes económicos e, sobretudo, com esperança em Portugal!

ESTUDO APDC FAZ
RAIO-X À SITUAÇÃO
ATUAL E MOSTRA
QUE A ORDEM
É PARA ACELERAR
Temos uma excelente infraestrutura
tecnológica, empresas focadas nas TIC,
smart cities a despontar e bons exemplos de e-governance. Para se abrir ao
futuro falta, a este Portugal digital, capital humano e uma verdadeira cultura
de transformação.
Se pudéssemos fazer um resumo do
estudo da APDC sobre a Economia Digital em Portugal seria este. A convite
da associação, um grupo de trabalho
constituído por representantes de
empresas suas associadas analisaram
temas críticos como qualificações digitais, empreendedorismo, outsourcing
e a transformação digital em diversas
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áreas de negócio. Deste cruzamento
de dados resultou o perfil do país digital que temos: cheio de potencial,
mas ainda com problemas estruturais
a resolver.
O estudo descreve uma realidade dicotómica. “Portugal a duas velocidades”, expressão que se popularizou por
outros motivos, mas que também se
pode aplicar, e bem, à economia digital. Este trabalho, que será atualizado
anualmente, durante o atual mandato de 2016-2018 da associação, vai
alimentar a discussão dos temas no
26º Digital Business Congress. Sendo
a transformação digital um fenómeno

muito profundo, verdadeiro agente
da mudança e não mera ferramenta
para tornar os negócios e as sociedades mais eficazes e eficientes, a APDC
não poderia passar ao lado do tema.
Mas mais do que isso: decidiu liderar
o debate, pondo o assunto no centro
da discussão.
Uma das conclusões deste estudo?
Para haver boa execução digital, é preciso combinar quatro fatores: estratégia, liderança, talento e cultura. Mas
para conhecer a fundo as pistas que
o documento dá, nada melhor do que
o ler! Sim, estamos a convidá-lo a fazê-lo, sabendo que val mesmo a pena.

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)
Interação com os oradores, através de colocação de questões
Participação em votações interativas em tempo real

Participe nAS “StaRtups powered by APDC”
e vote nO SEU PROJETO preferidO.
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.

www.apdc.pt/apps
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Zona de Exposição

Os oito projetos vencedores nacionais do World Summit Award Mobile
(WSA-mobile) marcam presença no 26º Digital Business Congress.

4
Parceiro

“Startups powered by APDC” é uma iniciativa, em parceria com a Beta-i,
que decorre no âmbito do 26º Digital Business Congress. Um total de 12
startups, selecionadas entre 49 candidatas, marcam presença no espaço de
exposição. No final do Congresso, será eleita a vencedora, que fará um pitch
no “Estado da Nação das Comunicações”.

Coordenação:
Pedro Rocha Vieira, Beta-i
Membros do júri:
André Ribeiro Pires, Randstad
Carlos Sá Carneiro, PT

Dennis Teixeira, HPE
Gonçalo Costa Andrade, IBM
João Porto, NOS
Luis Calado, Microsoft
Luis Pedro Cardoso, Vodafone

Landing.jobs
Plataforma de recrutamento online
especializada no setor de tecnologias
de informação.

Agroop
é uma startup que está a desenvolver
um produto integrado, composto por um
software web (SaaS) de gestão agrícola
e um multi-sensor (Stoock), que permite
definir as necessidades hídricas das
culturas.

Inviita
Guia da cidade personalizado para locais e
viajantes. Explora cidades de acordo com
o mood do utilizador (Foodie, Artsy, Party
entre outros). A app pode ser utlizada em
qualquer cidade do mundo.

Book in Loop
Pretende trazer as virtualidades da sharing-economy para o mercado da educação,
reduzindo até 80% o dinheiro gasto pelas
famílias em manuais escolares.

Performetric
Disponibiliza um sistema de monitorização
em tempo real que permite a gestão de
fadiga mental de uma forma não invasiva.

Petapilot
Disponibiliza produtos de auditoria digital
financeira baseadas em tecnologias de
Big Data, com referências nos reguladores
(Autoridade Tributária), consultoras (BDO)
e grandes empresas.

Horizontal Cities
Com base na aplicação para ciclistas “Lisboa
Horizontal”, que permite a deslocação em
Lisboa através de percursos horizontais.

Smarkio
Solução que permite às empresas
angariarem e interagirem de forma
totalmente automatizada com os seus
clientes, com um foco claro na melhoria de
resultados.

Tripaya
é um site de pesquisa de viagens com um
conceito único. O site pesquisa e compara
mais de 100 sites, para fazer a melhor
combinação de voo e hotel, garantindo que
o cliente reserva sempre aos preços mais
baixos do mercado.

TOPDOX
Assume-se como um “hub” seguro para
mobilidade empresarial. Através da
plataforma de documentos TOPDOX,
disponibiliza-se uma solução de acesso
e partilha de ficheiros para dispositivos
móveis nas empresas.

Harpoon.jobs
é a plataforma digital que cria o match
perfeito entre os melhores talentos e as
empresas, transformando o recrutamento
num processo rápido, eficaz e com
qualidade.

DefinedCrowd
é uma plataforma inteligente de dados para
inteligência artificial e machine learning.

Participe nesta iniciativa. Vote naS STARTUPS através da app APDC
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PT: PARCEIRO DE REFERÊNCIA
DAS CIDADES DO FUTURO
Dispondo de uma infraestrutura de
vanguarda, uma rede comercial com
capilaridade nacional e um amplo portefólio de serviços, produtos e soluções
empresariais, a PT posiciona-se como
um parceiro de referência. Tanto no
desenvolvimento tecnológico do tecido
empresarial português, como na aceleração de startups e smart cities e no
crescimento e empowerment da economia nacional. O grupo está a reforçar o
ecossistema de parcerias, procurando
integrar na sua oferta soluções de telecomunicações, ICT (Cloud, IoT, M2M) e
BPO, com vista a dar resposta às neces-

MICROSOFT REFORÇA APOIO
ÀS STARTUPS
A Microsoft Portugal criou o ‘Journey to the Web Summit’, programa para ajudar
as startups europeias a tirarem o máximo partido do Web Summit, a decorrer em
novembro em Lisboa. O projeto reúne os melhores parceiros do ecossistema europeu de startups para ajudarem empreendedores em toda a Europa a preparem-se.
A Microsoft dá assim mais um passo para cumprir o objetivo do programa ‘Ativar
Portugal Startups’: apoiar a criação e o crescimento de startups de base tecnológica

sidades crescentes e sempre mais
digitais dos seus clientes. É com
esta abordagem que está presente
no Congresso da APDC, através do
seu portefólio PT Empresas. Com
duas grandes áreas em destaque
- IoT e M2M. Em foco estão ainda
soluções de desenvolvimento e
inovação powered by Altice Labs,
o centro de inovação da Altice em
Portugal, abrangendo IoT, smart
cities e smart objects, designadamente ao nível da gestão e do
controlo de resíduos, da gestão de
energia (Besos) e SmartAL.

com elevado impacto e potencial de escala a nível mundial, colocando Portugal no
centro da Europa na área do empreendedorismo. Parte essencial deste programa é o
‘Startup Challenge’, competição de startups baseadas em Portugal, onde a Microsoft
se junta à Embaixada dos Estados Unidos para encontrar as oito startups com maior
potencial. Para serem elegíveis, as startups deverão preencher alguns requisitos,
como apresentarem alguma maturidade e uma visão do negócio bem definida, uma
equipa estável e a trabalhar a tempo inteiro no projeto. A startup vencedora será
conhecida a 18 de outubro. O ‘Journey to the Web Summit’ inclui outras atividades
a decorrer até ao evento, como mais de 20 masterclasses online, abertas às startups
e programadores em todo o mundo.

DELOITTE
PORTUGAL:
HUB
GLOBAL DE
REFERÊNCIA
Na rede mundial da Deloitte,
o grupo de Technology, Media and Telecommunications
da Deloitte Portugal, liderado
por António Lagartixo, é cada
vez mais um hub global de
referência para a área de engenharia de redes, estratégia
e operações na industria de
TMT.
A implementação de projetos
neste setor tem ganho terreno, contando atualmente com
equipas a desenvolver projetos para mais de 25 países.
Destaca-se um considerável
investimento na criação de
infraestruturas de suporte às
áreas de serviços relacionados com Network Operations
e Cyber Security, o que reforça
a aposta nestas temáticas e cimenta a posição de liderança
e reconhecimento no setor.
A comprovar este reconhecimento internacional, está a
atribuição do Centro de Excelência para a região da EMEA
em Telecom Engeenering à
firma portuguesa, tornando
-a uma referência na região.
Também a vertente digital
tem sido uma relevante aposta da Deloitte Portugal, com a
abertura em 2016 de 2 estúdios/escritórios, em Lisboa e
no Porto, vocacionados para
a oferta neste mercado, que
contam com mais de 120 profissionais afetos, tornando a
Deloitte um hub de expertise
para a estratégia e soluções
digitais.
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ERICSSON DEMONSTRA
POTENCIAL DO 5G NA SAÚDE
A Ericsson e o King’s College de Londres
demonstraram um caso de uso de cirurgia robótica tátil com recurso a rede
5G no evento 5G World 2016, realizado
no final de junho em Londres. O “Remote Control and Intervention” é uma
implementação de 5G na área médica
que mostra uma sonda como uma representação robótica de um dedo biológico que confere ao cirurgião o sentido tátil num procedimento cirúrgico
minimamente invasivo, e que permite
enviar dados em tempo real sobre a
localização de nódulos duros em tecido mole. A sonda, ou dedo robótico,
permite identificar tecido cancerígeno
e enviar informação ao cirurgião como

feedback háptico. Foi possível avaliar a
latência 5G, controlando os movimentos do dedo robótico com uma luva
com propriedades táteis, e uma vez
que a sonda detete o tecido suspeito
na simulação, enviar um sinal de volta
à interface de utilização. Além disso, a
solução possibilita um feedback visual
do que está a acontecer com uma visualização próxima da réplica de tecido
mole. Todo o processo é permitido por
Rede Definida por Software (Software
Defined Networking), configurada para
facultar a necessária Quality of Service,
implementando uma rede de múltiplas
configurações ponta-a-ponta, um dos
mais recentes conceitos do 5G.

JUNIOR ACHIEVEMENT ENTRA NA
ERA DA MOBILIDADE COM GFI
A Junior Achievement Portugal (JA Portugal) lançou, no final do ano letivo, a
sua aplicação móvel, a Company Hub,
oferecendo aos seus associados um
acesso integral, em mobilidade e segurança, a toda a informação relativa
à sua atividade e aos programas em
curso. Desenhado e concebido pela Gfi
Portugal, o Company Hub disponibiliza,
em tempo real, notícias, contactos de
interesse, agenda de eventos, documentos de suporte aos programas em
curso e dados estatísticos, facilitando a

interação entre a JA Portugal, as escolas
e os seus voluntários. Disponível para
os principais sistemas operativos móveis (Windows Phone, iOS e Android),
o Company Hub é um portal 100% móvel que interliga com as aplicações de
negócio de uma empresa e oferece informação de interesse, contextualizada
a cada perfil e de acordo com as suas
preferências. O projeto integra-se na
estratégia digital da JA Portugal para
construir uma comunidade mais próxima e envolvida.

SCRIPTOR
SERVER
CONQUISTA
BANCA NO
BRASIL
A Plataforma de gestão de processos e informação da Viatecla
tem vindo a conquistar clientes
internacionais com a sua nova
versão do Scriptor Server. Pela
sua versatilidade na gestão
de processos e capacidade de
por a trabalhar múltiplas equipas de organizações distintas,
o Scriptor server foi adotado
pela equipa de “open Innovation” do Bradesco para gestão
de 12 projetos de startups que
o banco decidiu apadrinhar
e investir. Com a utilização da
Plataforma da Viatecla, a equipa de gestão tem em tempo
real uma visão concreta do estado de cada projeto, indicadores de progresso e risco e toda
a informação e comunicação
entre os vários stakeholders de
cada projeto. Seja de uma forma micro, com todo o detalhe
e definição de cada tarefa, seja
de uma forma macro através
dos dashbords, a integração
desta solução no cliente permite uma gestão fina e partilhada
dos múltiplos projetos a decorrer conseguindo assim minimizar riscos, antecipar problemas
e agilizar a comunicação.
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VODAFONE AVANÇA
NAS SOLUÇÕES
DE SMART CITIES
As soluções para criar cidades inteligentes, em colaboração com
outros parceiros, estão no centro
da estratégia da Vodafone Portugal. A criação da primeira “Smart
Rock City” do mundo, em parceria com o Rock in Rio, e o projeto
‘Lourinhã Lights On, Lights Off’,
com a Câmara da Lourinhã e a
Lightenjin, são os exemplos mais
recentes apresentados pelo operador. No âmbito da 7.ª edição do
Rock in Rio-Lisboa, foram apresentadas soluções de cariz tecnológico e inovador nunca antes
aplicadas num evento de música e
entretenimento. As soluções permitiram a melhoria da experiência
dos milhares de espetadores que
visitaram o evento todos os dias,

assim como a sustentabilidade
ambiental e económica do festival. Foram desenvolvidas cinco
soluções para monitorizar, em
tempo real, as áreas mais críticas
para o funcionamento do festival:
energia, saneamento, água, resíduos e qualidade do ar. Já o ‘Lourinhã Lights On, Lights Off’ é um sistema de iluminação inteligente do
seu centro histórico, permitindo
à Vila transformar-se no primeiro
município do distrito de Lisboa a
monitorizar e a otimizar os seus
consumos energéticos. Recordese que a Vodafone criou também
a primeira Aldeia Inteligente de
Montanha, o Sabugueiro, demonstrando o vasto portefólio de
soluções de smart cities.

HP REINVENTA
COMPUTAÇÃO MÓVEL
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Revolucionar a experiência de computação móvel é o objetivo da HP.
Nesse sentido, desenvolveu uma solução pioneira, criando um verdadeiro
ecossistema móvel que veio marcar
a próxima geração de computação,
dando resposta às grandes mudanças
que estão a acontecer nos ambientes
de trabalho. O HP Elite x3 com Windows 10 junta um phablet, um portátil
e um desktop num único dispositivo
de computação, permitindo aos utilizadores executar aplicações de produtividade de forma integrada.
Com o apoio de parceiros sólidos e
os últimos avanços tecnológicos da
Microsoft, Qualcomm e Salesforce, a

HP apresenta com esta nova oferta a
última geração de computação, onde
a mobilidade se junta com a produtividade de um PC num único dispositivo.
Permite ao utilizador uma experiência única nas plataformas de computação e que oferece uma solução
BYOD, adaptável às constantes transformações dos fluxos de trabalho. É
utilizado um sistema biométrico de
desbloqueio, criando assim um nível
de segurança extra para os clientes
empresariais.
A HP lançou também duas impressoras portáteis, que garantem novos
níveis de portabilidade para os profissionais que operam em negócios de
mobilidade.

EMPRESAS
ELEGEM BPI
COMO Nº 1 EM
NETBANKING
O BPI é o banco número um em termos
de utilização de serviços de internet
banking dirigidos às empresas, surgindo também como o líder ao nível
da satisfação das empresas com estes
serviços. O BPI Net Empresas é o serviço de Corporate Internet Banking que
permite efetuar uma gestão integrada das contas e realizar um conjunto
alargado de operações nacionais e internacionais, de forma rápida, cómoda
e sempre com a máxima segurança. A
App BPI Empresas é uma aplicação dirigida a empresas, que permite o acesso
ao BPI através de um smartphone ou
tablet. Está disponível para utilizadores do BPI Net Empresas que tenham
perfil Autorizador e permite aceder a

um conjunto de funcionalidades para
a gestão diária da sua empresa. A App
BPI Empresas e o BPI Net Empresas
permitem consultar e realizar operações nas empresas 24 horas por dia, todos os dias do ano, em qualquer parte
do mundo, com simplicidade e comodidade, rapidez e eficiência, segurança e
confidencialidade e sem custos de instalação e manutenção.

RENTELECOM: UM OPERADOR
DE INFRAESTRUTURAS CRÍTICAS
A RENTELECOM é a empresa de telecomunicações e TI do grupo REN que
opera as redes troncais de transporte
de eletricidade e gás, dispondo de significativas infraestruturas TIC que são
críticas para o seu negócio. Disponibiliza serviços de fibra ótica escura numa
extensão superior a 8 mil quilómetros
em Portugal, incluindo 7 pontos de
interligação com redes similares em
Espanha, assim como mais de dois
mil m2 de salas técnicas nos datacenters de Lisboa e Porto. Pela sua matriz
acionista, a empresa tem uma abordagem diferenciada na energia, sector
maduro onde a transformação digital
é essencial. A utilização generalizada
de tecnologia IP na operação e manu-

tenção das infraestruturas de energia
permite melhorias substanciais nos
processos de negócio, tendo estas redes que ser cada vez mais inteligentes,
de forma a permitir maior qualidade
de serviço e melhor aproveitamento e
extensão do tempo de vida dos ativos.
O grupo REN foi pioneiro na introdução da tecnologia IP nas suas redes,
pelo que a RENTELECOM alavanca
nessa experiência para disponibilizar
um conjunto de serviços facilitadores
da transformação digital. Atualmente,
presta serviços críticos TIC a quase 100
centros de produção de energia, que
asseguram a esmagadora maioria da
capacidade de produção nacional.

IBM WATSON CRIA ASSISTENTE DIGITAL NA MACY’S
A norte-americana Macy’s lançou o projeto “Macy’s On Call”, uma ferramenta
digital que funciona como assistente
pessoal, permitindo que os clientes
interajam em loja com esta plataforma de inteligência artificial através dos
seus dispositivos móveis. A “Macy’s on
Call”, em teste em 10 lojas da marca e
alimentada pelo IBM Watson, é a primeira solução do género a personalizar
e a melhorar significativamente a experiência de compra em loja. Disponível
em macys.com/storehelp, permite que
os consumidores façam perguntas em
linguagem natural sobre as características e os produtos em loja, assim como
os serviços e instalações, recebendo, em

seguida, uma resposta personalizada. A interação com o cliente é
possível graças a um interface simples de pergunta e resposta que
utiliza a API Natural Language Classifier do IBM Watson, permitindo
que a Macy’s saiba mais sobre os
seus clientes, assim como os produtos e serviços mais procurados.
O sistema irá evoluir à medida
que for aprendendo mais sobre os
clientes de cada região, o que já
está a acontecer relativamente aos
produtos mais procurados. Nesta
fase, a plataforma está disponível
em inglês e em espanhol.

OUTSYSTEMS ACELERA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
A OutSystems é a primeira plataforma de desenvolvimento low-code com capacidades avançadas para construção de aplicações mobile empresariais. Responde a
dois grandes problemas que as empresas enfrentam com a sua estratégia mobile: a
exigência de serem competitivas apresentando ao mercado novas soluções mobile e
a falta de competências em desenvolvimento mobile necessárias na construção de
aplicações corporativas. De acordo com a Gartner, em 2018 as exigências do mercado por aplicações mobile vão crescer pelo menos cinco vezes mais depressa do
que a capacidade do departamento de TI de desenvolver essas aplicações. O desafio
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para as empresas é desenvolverem rapidamente, implantarem e manterem aplicações mobile, sendo difícil e dispendioso contratar developers com boas competências mobile. A plataforma da OutSystems é usada para impulsionar a inovação com
aplicações web, portais e sistemas core incríveis, sendo a única plataforma low-code
capaz de suportar todos os âmbitos das iniciativas de transformação digital dentro
das empresas. A OutSystems foi nomeada líder no The Forrester Wave: Low-code
Development Platforms e visionária no Gartner 2016 Magic Quadrant for Mobile
Applications Development Platforms.
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DSTELECOM
CONSOLIDA
MODELO DE
OPERADOR
NEUTRO
Três anos após o início das operações, a
dstelecom acomodou as necessidades
de conectividade dos maiores operadores do país sobre as suas redes rurais
de banda larga no Norte, Alentejo e Algarve. Cada um dos operadores, com
uma quota de mercado agregada de
mais de 98% da receita total de serviços, utiliza os serviços da dstelecom de
forma adaptada às especificidades tecnológicas das suas redes de acesso e de
distribuição de banda larga, suportadas
em fibra ótica ou em tecnologias híbridas. A neutralidade do acesso à rede é
garantida por uma carteira alargada de
serviços grossistas, que inclui diferentes
modalidades de provisão de clientes, de
agregação e de conectividade em fibra
ótica ou bitstream. Sobre essa oferta
grossista, os operadores de retalho têm
conseguido acomodar os pacotes de
serviços. A equidistância da operação
baseia-se na garantia de um modelo de
custos equilibrado e transparente, com
níveis de serviço escaláveis que acomodam as exigências dos clientes, com
independência do seu modelo tecnológico, da sofisticação da sua oferta ou
da complexidade dos seus serviços. A
dstelecom está a expandir progressivamente a sua rede às áreas contiguas e
a aumentar a cobertura local nos quase
100 municípios onde já está presente.

NOS SHARE: PARTILHAR
CONTEÚDOS EM TODOS OS ECRÃS
É a nova proposta da NOS para reforçar a sua posição como operador líder de tv paga em Portugal.
A NOS Share é uma app disponível para clientes UMATV em multidevice, sendo a única no mercado que permite a
partilha de ficheiros na TV. Nos pacotes NOS 4 e NOS 5, está incluída internet no telemóvel para utilizar a nova app.
Acompanhando as tendências do mercado, em que cada vez mais portugueses utilizam serviços de cloud para armazenar e partilhar dados, o serviço apresenta-se como a solução mais completa, permitindo a partilha de fotos e vídeos
em todos os equipamentos, incluindo na TV.
A NOS Share distingue-se por ser a única verdadeiramente multidevice e a única que permite a partilha de conteúdos
diretamente na TV. Tem 16GB de espaço, para guardar todo o tipo de ficheiros ou partilhar com qualquer pessoa
(seja cliente ou não cliente NOS). E permite a criação de eventos ao vivo, com a possibilidade de partilhar em direto
os momentos mais importantes em livestream também na tv. Outras vantagens passam pela possibilidade de ativar o
upload automático de fotos e vídeos do smartphone e tablet, sincronização com outras clouds e a partilha de espaço
de armazenamento pelos membros da família.

ESTUDO CGI: ORGANIZAÇÕES
ACELERAM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
A nível mundial, as tendências de
mercado demonstram um funcionamento das organizações governamentais e comerciais cada vez mais
acelerado, com enfoque em projetos
que as encaminhem gradualmente
para uma transformação digital transversal a toda a organização.
Esta é a principal conclusão do CGI
Global 1000 de 2016, um estudo
anual conduzido pela CGI, que envolve o diálogo com líderes de negócios
e tecnologias em 10 indústrias de 20

países. As organizações identificaram
cinco tendências chave que tornam
necessária esta mudança. Mais de
70% dos gestores referem a crescente aceitação pelos consumidores de
ações digitais. A segurança é considerada um elemento diferenciador por
62% das organizações. 50% das organizações sente o peso das exigências
regulamentares vigentes. Um terço
dos executivos consideram necessária uma mudança estrutural dos seus
modelos de negócio. E cerca de 30%
das organizações estão a aproveitar o

crescimento do setor das TI como um
motor para a transformação do seu
negócio.
Atentas a estas dinâmicas globais,
as organizações reforçam a aposta
no digital de forma transversal, provocando mudanças internas que são
consideradas, por mais de 70% dos líderes, como um dos maiores desafios
colocados pelo novo paradigma.
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SIBS PÕE
PORTUGAL NA
VANGUARDA DOS
PAGAMENTOS
INSTANTÂNEOS

MB WAY a forma mais rápida
de fazer as suas transferências

MB WAY. BASTA O SEU NÚMERO
mbway.pt

Portugal está dois anos adiantado
numa das prioridades definidas
pelo Eurosistema para 2017, a
criação de uma solução pan-europeia para os pagamentos instantâneos. Graças ao MB WAY, os
portugueses já têm uma solução
de transferências instantâneas.
A aplicação, lançada em outubro
de 2015, é o serviço nacional de
pagamentos móvel nacional mais
moderno e completo e a primeira
solução interbancária que permite
pagamentos móveis, através de
smartphone ou tablet, em lojas
físicas e online, bem como a realização de transferências imediatas
entre os utilizadores. Nas transferências interbancárias através do
MB WAY dispensam-se o NIB ou

o IBAN. Basta o número de telemóvel do utilizador a quem se destina
a transferência. A aplicação está
disponível para iOS, Android e Windows, tendo 14 bancos aderentes e
mais de 120 mil utilizadores. Desde
a integração do MB NET na app MB
WAY, em janeiro deste ano, foram
criados mais de 130 mil cartões
MB NET, num valor que supera os
8,5 milhões de euros. A nível europeu, é o Euro Retail Payments Board
(ERPB), do Banco Central Europeu,
que tem dinamizado os trabalhos
que visam estabelecer, até ao final
de 2017, uma solução pan-europeia
de pagamentos instantâneos.

SIEMENS TORNA AS CIDADES
MAIS INTELIGENTES
A transformação digital dos territórios
depende sobretudo de uma estratégia nacional que assegure a correta
exploração do potencial tecnológico.
Ter um plano abrangente que assegure a conectividade das infraestruturas,
a utilização e interpretação dos dados
em tempo real e a instalação de múltiplos dispositivos tecnológicos é vital. A
Siemens está na liderança desta revolução, ajudando as cidades no seu processo de digitalização, com soluções à
medida das necessidades de cada cidade nas mais variadas áreas. Na mobilidade, aposta no desenvolvimento de
sistemas de gestão inteligente de tráfego, em tecnologias que promovem
a utilização dos transportes públicos e

em soluções inteligentes de parqueamento, que reduzem os congestionamentos. Um dos exemplos é de Potsdam, no leste da Alemanha, onde se
instalou um sistema de gestão de tráfego que permitiu diminuir significativamente os níveis de poluição do ar. O
sistema tem como principais objetivos
prevenir a concentração de dióxido de
nitrogénio e de partículas inaláveis e
não deixar ultrapassar os valores-limite
especificados pela UE para proteger a
saúde humana e o ambiente. Sempre
que se deteta concentração de gases
nocivos, os semáforos das zonas afetadas são ajustados para que o tráfego
circule novamente com fluidez.

SOLUÇÕES CISCO FACILITAM MUDANÇA PARA O DIGITAL
A Cisco apresentou uma nova oferta de soluções concebidas para ajudar as organizações a acelerar a sua transformação digital, conectando pessoas, lugares e dispositivos, oferecendo maior segurança, automatização e analítica de dados. Baseadas
em arquiteturas validadas e em estudos de caso, estas soluções – que podem ser
adquiridas em conjunto – combinam hardware, software e serviços para otimizar a
experiência dos clientes finais (Customer Experience), impulsionar a inovação dos
colaboradores (Workforce Experience) e facilitar a convergência de sistemas em edifícios (Digital Ceiling). No primeiro caso, englobam-se três novas ofertas para propor-

160926_Jornal_APDC_3.indd 7

cionar uma melhor experiência aos clientes finais e ter a capacidade de analisar as
interações por forma a otimizá-las e melhorar a fidelização. Para criar um ambiente
de trabalho colaborativo e inovador, com a flexibilidade necessária para responder
à experiência que os trabalhadores exigem e para reter talento, apresenta o ‘Workspace Productivity’. Já as soluções Digital Ceiling facilitam a convergência de distintos
sistemas nos edifícios, aumentando a eficiência, reduzindo custos e gerando novas
experiências do utilizador, criando edifícios conectados, inteligentes, seguros e mais
fáceis de gerir.
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CTT ADS: NOVA APOSTA
NA COMUNICAÇÃO
DE MARCAS
Chama-se CTT Ads e assume-se como
a nova fórmula dos CTT no domínio
da comunicação publicitária.
São disponibilizadas várias soluções
para ajudar as marcas a divulgar as
suas campanhas e ofertas junto do
público-alvo. Assim, ao nível físico,
soluções como o Direct Mail, Drop
Mail e Geocontacto permitem comunicar de forma direta ou massiva através das caixas de correio. Já
o Sampling é uma solução que permite comunicar de forma massiva
através da entrega de publicidade
nas lojas CTT. O e-mail e SMS são so-

HEWLETT
PACKARD
ENTERPRISE
COMPRA SGI
A Hewlett Packard Enterprise chegou a
acordo para a compra da SGI, líder global em soluções de computação, analítica e gestão de dados. O investimento,
de 275 milhões de dólares, destina-se
a reforçar a oferta da HPE de soluções
de dados para as organizações. Os produtos e serviços da SGI são utilizados
na computação de alta performance e
na analítica de dados em comunidades
cientificas, técnicas, empresariais e governamentais, para resolver questões

luções digitais que complementam
e reforçam as formas de contacto
mais tradicionais. Já o Serviço de
Target ajuda os anunciantes a enriquecerem as suas bases de dados e
perceber que áreas geográficas do
país têm maior afinidade com o seu
target sociodemográfico. Esta oferta surge porque os CTT acreditam
que só “Uma boa deia não chega”,
é preciso utilizar as ferramentas
corretas para a comunicar e fazê-la
chegar às pessoas certas. Só assim
as marcas garantem o sucesso.

de computação intensiva de dados,
gestão de dados e problemas de virtualização. O seu portfolio vem complementar as soluções de data center
da HPE, desenhadas para responder
às necessidades de negócio das organizações e acelerar a criação de valor
para os clientes. As companhias acreditam que a combinação das ofertas e
os posicionamentos de mercado vão
reforçar a sua posição de liderança e
a performance financeira. A combinação de negócios permitirá dar resposta
à procura de supercomputadores de
clientes públicos e privados, incluindo
agencias federais e empresas que procuram computação de alta performance. Espera-se que a operação esteja
concluída no primeiro trimestre do ano
fiscal de 2017.

RANDSTAD LANÇA INICIATIVA
PARA PROJETOS DIFERENCIADORES
“Queres mudar o mundo do trabalho
#INOVAÇÃO” é a mais recente iniciativa lançada pela Randstad em Portugal,
através da qual procura ideias, projetos, startups e empresas que façam a
diferença no setor dos recursos humanos. O objetivo é encontrar projetos
que possam ser incubados na Randstad
e, assim, acelerarem para o mercado,
demonstrando que a tecnologia pode
transformar o mundo do trabalho. A
empresa pretende contribuir com o
seu conhecimento e suporte humano/
tecnológico, assim como investir financeiramente. Esta estratégia enquadrase na iniciativa mundial Randstad Innovation Fund, que já investiu em mais
de 10 projetos em todo o mundo. E

surge na sequência das principais conclusões do relatório ‘Flexibility@work
2016 – o futuro do trabalho na era digital: evidências dos países da OCDE’, da
Randstad, em conjunto com a Universidade de Utrecht e a Universidade de
Leuven. Este relatório antecipa que o
aumento do emprego nos serviços e
uma maior polarização dos salários são
tendências de futuro, na sequência da
cada vez mais acelerada transformação digital da economia global, que
está a redesenhar as necessidades de
negócio e a alterar completamente as
competências no mundo do trabalho.
Os candidatos à iniciativa poderão inscrever-se em www.randstad.pt/candidatos/concorre/.

ACCENTURE É LÍDER
MUNDIAL EM SERVIÇOS
PROFISSIONAIS CLOUD
A Accenture ocupa a liderança global
no primeiro relatório IDC Marketplace
Worldwide Industry Cloud Professional
Services. Este índice avaliou os fornecedores lideres em serviços profissionais
de planeamento, desenho e desenvolvimento de cloud por indústria, a partir
das quais as empresas desenvolvem
plataformas baseadas em cloud e oferecem as suas próprias capacidades e
expertise a outras organizações do seu
setor. Comparando com outros forne-

cedores analisados no estudo e tendo
por base a opinião de vários clientes,
a Accenture recebeu a pontuação
mais elevada pela sua experiência em
serviços de cloud por indústria e pela
entrega de valor acrescentado. O relatório também destaca que a Accenture
ajudou a desenvolver um número importante de industry clouds em doze
setores de atividade distintos, com
particular relevo na América do Norte,
Europa e Ásia.
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QUINTA DA PACHECA
Com quase três séculos de existência, a Quinta da Pacheca é
uma das mais conhecidas propriedades do Douro e aqui são
produzidos vinhos mundialmente premiados. Foi das primeiras a
engarrafar com marca própria e valorizou desde sempre o peso
das tradições, tendo em exposição um marco pombalino usado
no Sec. XVIII para demarcar a região do Vinho do Porto, que é dos
poucos a terem chegado aos nossos dias.
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THE WINE HOUSE HOTEL
Ex-libris da Quinta da Pacheca, o The Wine House Hotel é uma das
mais conhecidas unidades de “turismo de charme” do Douro e
tem sido alvo de várias distinções a nível internacional. Tendo na
vinha e no vinho a sua inspiração e ambientes, está vocacionado
para o turismo gastronómico e enológico, conjugando a imagem
moderna e “avant-garde” com sobriedade e elegância.
www.quintadapacheca.com
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