MENSAGEM
Presidente
do Congresso

Culminando três anos de análise dos vários setores

APDC identifica tendêNcias
trANSversais à Economia

As TIC estão na base de uma verdadeira revolução na vida das pessoas, na Sociedade e na Economia, e assumem uma importância crítica, numa
conjuntura de elevada complexidade. A transformação digital é inexorável, num mundo que é hoje globalizado. Na sequência da análise a um
conjunto de setores representativos da economia portuguesa, realizada nos últimos dois anos, a APDC identificou seis tendências que influenciam
transversalmente todas as áreas analisadas. E que resultam da disponibilização e utilização de um vasto conjunto de ferramentas proporcionadas
pelas TIC. Estas são as tendências que se assumem como a ‘marca’ deste início do século XXI:

António Vitorino
As Tecnologias de Informação e Comunicação
são hoje um instrumento fundamental de
modernização e um fator determinante no
incremento da produtividade e da eficiência
para as organizações. São um setor
transversal de reconhecida e valorizada
relevância, potenciando a criação de novas
oportunidades para a economia portuguesa.
E são igualmente essenciais para a sociedade
como um todo, assumindo-se como uma
componente fundamental para a vida de
todos nós.
2015 é um ano de grandes mudanças ao nível
europeu, com a aposta da nova Comissão
Europeia num ambicioso programa de
crescimento e de criação de emprego, através
de uma aposta reforçada na economia digital.
Em paralelo, em Portugal está a iniciar-se
uma nova fase de desenvolvimento, que se
espera mais sustentada e coesa. Há um novo
ciclo de oportunidades, nomeadamente
de investimento, com os novos pacotes de
fundos, que terão que ser orientados para o
crescimento e para o emprego.
Nesta conjuntura, presidir ao Congresso
que representa um setor essencial como é o
das TIC e Media é para mim uma honra. A
minha expetativa é que crie uma renovada
dinâmica de mobilização de todos os
players da sociedade e da economia e que
dele resultem novas ideias e estratégias que
permitam ter uma nova visão do futuro, com
uma dinâmica renovada de mobilização para
a mudança e transformação.

Seja bem-vindo
ao 25º Congresso
das Comunicações.
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Energy Revolution

Customer Centric Experience

Gás natural e renováveis ganham crescente relevo, num setor onde a
inteligência e a sustentabilidade começam a dominar. Smart mobility,
autocarros a gás natural, car sharing, car pooling e seamless mobility
são uma realidade. A entrada de novos players está a mudar as utilities
e a concorrência agressiva de preços e serviços vai intensificar o recurso
ao big data.

O cliente é central em todas as estratégias, em detrimento do produto/
serviço como fator diferenciador. Num mercado global, onde o acesso à informação é imediato, a híper personalização vai impor-se. Apps
móveis, identificação de padrões de consumo e utilização de modelos
analíticos preditivos serão ferramentas indispensáveis para fazer face à
concorrência.

DATA PLANET

Workforce of the Future

Os dados são a nova matéria-prima do século XXI. E a sua exploração
e processamento, de uma forma estruturada, será uma necessidade
premente para as organizações, públicas e privadas. Empresas de setores diferentes terão que se juntar para explorar e processar dados. E
o investimento em data magicians (especialistas em data) vai aumentar
exponencialmente.

A proliferação de dispositivos conectáveis, a robótica avançada e a digitalização estão a alterar radicalmente o mercado de trabalho. E os
millennials, a geração nativa TIC, vão popularizar a utilização de canais
virtuais como principal suporte aos contactos profissionais. Haverá novas profissões, novos comportamentos e um trabalho mais estimulante
e produtivo.

As-a-service

Cost Optimization

A adoção de modelos e soluções TI “as-a-service” vai impor-se como
um recurso indispensável para criar valor, através da otimização de custos de infraestruturas operacionais e de suporte. A aceleração de novos
modelos de negócio também será facilitada, com reflexos muito positivos na capacidade de experimentação e inovação das empresas.

A pressão para fazer mais com menos está a colocar as TIC no centro das
estratégias de otimização de custos. Redução total da despesa, impacto
sobre clientes e identificação de oportunidades de investimento vão surgir
como forma de obter resultados. Neste contexto, impõe-se a racionalização
de aplicações e infraestruturas e novos modelos de organização.

Estudo revela principais tendências e respostas tecnológicas

Educação e Seguros:
a transformação com as TIC
Depois de em 2013 e 2014 serem identificadas as principais tendências de um conjunto de setores representativos da economia, a APDC finaliza este
ano essa análise com os setores da Educação e dos Seguros. Embora completamente distintas, estas são áreas que enfrentam múltiplos desafios e
novas tendências potenciadas pelo digital e pela globalização, que só poderão ser ultrapassados com a utilização massiva de soluções TIC.

Educação

Novas metodologias e experiências de aprendizagem; individualização
da aprendizagem; desenvolvimento e disponibilização de recursos digitais; e dispositivos móveis, dentro e fora da sala de aula são as principais
tendências que marcam a Educação na área do Ensino Básico. Aquelas
onde o contributo das TIC pode ser maior. A transformação é incontornável, face aos novos hábitos e necessidades que a tecnologia fomentou,
permitindo aos estudantes a participação ativa nas sociedades digitais,
com as necessárias competências e ferramentas para um mundo global, competitivo e em constante mutação. Impõe-se definir uma política
transversal e objetivos a longo prazo.

APP APDC:
FAÇA DOWNLOAD
E REFORÇE A SUA
PArTICIPAÇÃO

Seguros

Inovação na oferta; relação com o cliente; e aproveitamento das vantagens do mundo digital são as principais tendências do setor segurador e
assumem-se como determinantes para o crescimento sustentado, num
mercado onde a pressão sobre a rentabilidade é crescente. Contração da
procura, apertadas regras de regulação, mais concorrência e novos perfis de consumo estão na base das grandes transformações nos seguros,
agitados ainda por movimentos de fusões e aquisições. É preciso inovar
através das TIC, com a crescente digitalização da atividade, para poder
competir e ganhar terreno, com novas abordagens de negócio e novas
propostas aos clientes.

Network - acesso aos participantes no Congresso e suas principais
áreas de interesse
Participação nos debates - coloque questões aos oradores das sessões
Outras funcionalidades:
• Programa completo com conteúdos e informação sobre os oradores
• Acesso à transmissão em tempo real de todas as sessões
Disponível para iOS, Android e Windows

www.apdc.pt
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25 Novembro
09:00 SESSÃO DE ABERTURA

grande aud.

Rogério Carapuça

António Vitorino

Presidente APDC

Aníbal Cavaco Silva

Presidente 25º Congresso
das Comunicações

Sua Excelência o senhor
Presidente da República

10:00 Abertura Oficial Innovation Lounge
11:00 BUSINESS TRENDS

grande aud.

Keynote Speaker

11:00 NEXTGEN: EDUCATION-TO-EMPLOYMENT CHALLENGES

pequeno aud.

MODERADOR
Paulo Simões

Joaquín Almunia
Ex Vice-Presidente
Comissão Europeia

Partner, Egon Zehnder

Seis tendências transversais a vários setores

Oradores

Energy Revolution
Nuno Cepeda
Novabase

Customer
Centric Experience
Alexandre Ruas

Adriana Lima

João Claro

Workforce
of the Future
Luís Pedro Duarte

Duarte Begonha

Luis Paulo Salvado

Millennial

Diretor Nacional,
Programa CMU Portugal

Altran

Data Planet
Cristina Semião
IBM

Partner,
McKinsey

CEO,
Novabase

Accenture Strategy

As-a-Service
Daniel Duque

Cost Optimization
Carlos Lourenço

Microsoft

CGI

12:00 NEGÓCIOS SOCIAIS: Empreendedorismo de Impacto

DEBATE: Impacto Político, Económico e Social
Moderador

Keynote Speaker

Sérgio Figueiredo

Diretor Informação TVI

Oradores

Moderadora

Filipe Santos

Fernanda Freitas

Hugo Menino Aguiar

Presidente da Comissão
Diretiva, Portugal
Inovação Social

pequeno aud.

Fundadora e CEO,
Eixo Norte Sul

Oradores
António Barreto

Fernando Ulrich

Domingos Guimarães

António Ramalho

Luís Marques Mendes

Giles Rhys Jones

Sociólogo

Presidente executivo,
BPI

Presidente do CA,
Infraestruturas
de Portugal

Founding Partner,
Academia de Código

Advogado e Político

Co-Founder and Director,
SPEAK

Diretor de Marketing,
What3words

13:00 ALMOÇO
14:30 SEGUROS: Um setor em transformação
Keynote Speaker

grande aud.

ModeradorA

Pedro Seixas Vale

14:30 outsourcing
ESTUDO

Ana Suspiro

MODERADOR
É Portugal um “go-to-country”
para o nearshoring de serviços?

Jornalista,
Observador

Gonçalo Costa Andrade

Oradores

pequeno aud.

Luís Ferreira Lopes
Editor de Programas Especiais
- SIC

Oradores
José Gomes

Óscar Herência

Gonçalo Homem de Mello

José Galamba

CEO,
Açoreana

General Manager,
MetLife

FDI Executive Manager – Dir
Corporate e Investimento,
AICEP

CEO,
Accenture

José Pedro Inácio

Rogério Campos Henriques

José Carlos Gonçalves

Manuel Maria Correia

Administrador,
Logo

Executive Board Member,
Fidelidade

Presidente, Secção Portugal
Outsourcing | APDC

Líder da unidade Enterprise
Services, Hewlett Packard
Enterprise Portugal

Pedro Quintela
CEO,
Xerox

16:00 Networking Moments
16:30 O ESTADO DA NAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES
abertura

grande aud.

Keynote Speaker

Moderador

Dana Eaton

Fátima Barros

António Costa

Managing Director na Área
de Comunicações, Media
e Tecnologia, Accenture

Presidente do Conselho
de Administração,
ANACOM

Jornalista

encerramento

Oradores
Francisco de
Lacerda
Presidente e CEO,
CTT

Mário Vaz

Miguel Almeida

Paulo Neves

CEO,
Vodafone

CEO,
NOS

CEO,
PT

Miguel Pinto Luz
Secretário de Estado das
Infraestruturas, Transportes
e Comunicações
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26 Novembro
09:30 DIGITAL SINGLE MARKET

grande aud.

Keynote Speaker

APRESENTAÇÃO CASO

ModeradorA

João Confraria

09:30 SMART CITIES

Alexandra Machado

Editora Multiplataforma,
Jornal de Negócios

Membro do Conselho
de Administração,
ANACOM

Oradores

pequeno aud.

Moderador

Marco Espinheira

Pedro Oliveira

Diretor, Direção Municipal
Estratégia, Inovação
e Qualificação,
Câmara Municipal de Cascais

Diretor,
Exame Informática

Oradores
André Gorjão Costa

Filipa Carvalho

António Pires dos Santos

Pedro Queirós

Cristina Perez

Marta Neves

Carmo Palma

Sofia Tenreiro

João Sousa

Vladimiro Feliz

Administrador Executivo,
CTT

Smarter Cities Leader,
IBM

Diretora Jurídica
e de Regulação, NOS

Diretora Jurídica e de Regulação,
Vodafone Portugal

Presidente,
Ericsson

Executive Director,
Novabase

Membro do Comité Executivo, PT

Diretora Geral,
Cisco

Chief Sales Officer B2B,
PT Portugal

Head of Smart Cities Program,
CEIIA

Nuno Santos

Managing Director,
Gfi

11:00 Networking Moments
11:30 UMA EDUCAÇÃO DE NOVA GERAÇÃO
Keynote Speaker

grande aud.

ModeradorA

Leena Krokfors

11:30 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA: Infraestruturas do Futuro
apresentação caso

Madalena Queirós

Vice-Reitora
da Universidade
de Helsínquia

Jornalista,
Diário Económico e ETV

pequeno aud.

ModeradorA

Tiago Azevedo

Fátima Caçador

Group IT Director,
REN

Diretora Editorial,
Casa dos Bits

Oradores

Oradores
Jorge Ascenção

José Correia

Guive Chafai

Pedro Martins

Jorge Pedreira

José Graça Bau

Maria João Carioca

Rui Brás Fernandes

Pedro Ferreira

Xavier Rodríguez-Martín

Presidente do CE,
CONFAP

Diretor Geral,
HP

Presidente do CA,
UnYLeya

Diretor Marketing
e Comunicação,
Alcatel-Lucent

CEO,
E-xample

Head of Service Sales, Nokia
Networks Region South Europe,
Central Europe
and Central Asia

Systems Engineer Manager
& CTO, Cisco

Membro da Comissão Executiva,
CGD

José Vítor Pedroso
Diretor Geral,
DGE

Country Director,
Huawei

Presidente Executivo, DSTelecom

13:00 ALMOÇO
14:30 NOVO PARADIGMA DOS CONTEÚDOS E MARCAS

grande aud.

Moderadora

Keynote Speaker

Giles Rhys Jones

14:30 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA: Dos dados à criação de valor
APRESENTAÇÃO ESTUDO

Maria João Vieira Pinto

2015 Grand Prix for Innovation
Cannes Lions International
Festival of Creativity

ModeradorA
Cátia Simões

The Digital Enterprise - Europe & Portugal

Diretora,
Marketeer

pequeno aud.

Diário Económico

Joaquim Ribeiro
Deloitte

Oradores

Oradores
Filipa Caldeira

Paulo Lourenço

Carlos Lacerda

Filipe Ribeiro

Inês Simas

Vera Pinto Pereira

Carlos Melo Ribeiro

Paula Panarra

Fernando Braz

Rui Assoreira Raposo

CEO,
Fullsix

Diretor Coordenador,
Grupo Media Capital

Corporate Strategy
& Capabilities Manager,
Coca-Cola

Managing Director Iberia,
FOX

Managing Director,
SAP Portugal

EMEA Head of Solutions portfolio
for Big Data, Hewlett Packard
Enterprise

CEO,
Siemens

Diretora Marketing e Operações,
Microsoft

Executive Director,
SAS

Administrador Executivo,
José de Mello Saúde

16:00 Networking Moments
16:30 o estado da nação dos media
ABERTURA

grande aud.

KNS E Moderador

Oradores
Carlos Magno

Presidente,
ERC

Gonçalo Reis
CEO,
RTP

18:30 sessão de ENCERRAMENTO

Pedro Norton
CEO,
Impresa

Rolando de Oliveira
Vice–Presidente do CA,
Global Media Group

Rosa Cullell
CEO,
Media Capital

Manuel Lopes da Costa
Partner,
PwC

grande aud.

Miguel Morais Leitão
Ministro da Economia

3

251122 APDC JORNAL_CONGRESSO_2015 v3.indd 3

www.apdc.pt

11/23/15 5:18 AM

WSA 2015:

Apps for Good:

Os sete projetos vencedores nacionais do World Summit Awards 2015, uma iniciativa mundial
liderada pelas Nações Unidas que premeia os conteúdos digitais inovadores e com impacto
global, vão marcar presença no 25º Congresso. A comprovar a capacidade de inovação,
criatividade e empreendedorismo nacionais, os projetos estarão em demonstração num espaço
criado para o efeito no âmbito do Innovation Lounge.

O projeto que desafia os jovens a desenvolverem aplicações para smartphones ou
tablets, mostrando-lhes o potencial da tecnologia na transformação do mundo e das
comunidades onde se inserem, vai estar presente no 25º Congresso.

inovação
made in Portugal
em demonstração

FixCascais: solução de crowdsourcing que permite aos utilizadores reportar, partilhar e ter
feedback sobre os problemas locais. A app móvel foi desenvolvida pela Gfi e Innovagency para o
Município de Cascais.
My Hope Care: app de e-saúde que permite aceder a cuidados médicos e a informação,
independentemente da distância física. Foi desenvolvida pela Hope Care. “Todos os pacientes.
Um écran. Em qualquer local” é o lema.
TVI Player: plataforma vídeo player com transmissão em direto de canais da TVI e outros
conteúdos. Disponibiliza também conteúdos em VOD da TVI e parceiros. Utilizadores têm
acesso ao timewarp dos últimos trinta dias de emissões.
Compra Solidária: plataforma especializada na divulgação e venda online de iniciativas
associadas ao setor da Economia Social. Num só local e de forma organizada e pesquisável,
é possível encontrar centenas de formas de fazer a diferença com uma simples escolha,
contribuindo para a angariação de fundos para projetos com impacto social e ambiental.
Rewind Cities Lisbon: app recorre à tecnologia de realidade aumentada e transforma
smartphones e tablets em máquinas do tempo de bolso. O utilizador é transportado ao passado
de Lisboa, visualizando a história de monumentos e locais, sobreposta à realidade.
Art Legacy: app que simula a ilusão de viajar dentro de uma pintura usando um efeito de
parallax e zoom. Permite explorar mais de uma centena das mais famosas pinturas de história da
arte, organizadas cronologicamente numa linha temporal interativa. É da LANDKA.
Places4All: sistema universal de classificação de acessibilidade de locais. Tem informação
detalhada e promove a acessibilidade para pessoas com autonomia condicionada. Permite ainda
interação dos utilizadores na referenciação e avaliação dos locais.

como pôr os jovens
a resolver problemas
com apps

Terá um espaço onde vai mostrar os resultados do trabalho já realizado e dos projetos
vencedores do concurso nacional lançado no ano letivo 2014/2015, que envolveu
300 alunos e 32 professores de 16 escolas básicas e secundárias, que conceberam 56
aplicações nas mais variadas áreas.
Em destaque a 25 de novembro, das 9h às 13h, estará a apresentação da ‘EBSSA+Especial’,
a app vencedora, uma solução de comunicação aumentativa e inclusiva para crianças,
jovens e adultos com dificuldades em comunicar. É uma app móvel, em português e
gratuita. Marcarão presença os alunos e professores da Escola Básica e Secundário de
Sto. António (Barreiro) que a desenvolveram, no âmbito projeto educativo Apps for
Good 2014/2015.
Já a 26 de novembro das 12h30 às 16h30, haverá uma demonstração da app ‘O Meu
Curso’. Disponível para alunos de cursos profissionais do ensino secundário, permite
desenvolver um acompanhamento personalizado do percurso escolar de cada um.
Foi criada pelos alunos do Curso Profissional de Técnico de Gestão de Equipamentos
Informáticos da Escola Seomara da Costa Primo (Amadora) que irão apresentar o seu
trabalho.
A equipa do CDI Portugal, ONG de inclusão e inovação social pela tecnologia responsável
pelo projeto, vai demonstrar todas as apps criadas no âmbito do concurso. Incluindo a
que ficou em segundo lugar, a ‘SOS Sénior’, app dedicada a quem sofre de mobilidade
reduzida, isolamento, distância, doenças crónicas e diminuição das capacidades físicas
e mentais. Eleita como a melhor pelo público, foi desenvolvida por alunos da Escola D.
Sancho II (Alijó).

Aplicação em fundo claro:

Aplicação em fundo escuro:
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NOS inova no portefólio
do segmento empresarial
O grupo está a reforçar a sua oferta de
produtos e serviços para o segmento
empresarial, com o lançamento de
uma solução integrada de voz fixa e
móvel e uma oferta para os segmentos
da Restauração, Retalho e Hotelaria.
Assim, a NOS já está a oferecer a Central
Telefónica Virtual, uma solução integrada
de comunicações de voz fixas e móveis
sem investimento inicial, que permite às
empresas fazer uma gestão eficiente
de todas as comunicações, numa ou
mais moradas. Com esta oferta, reforça
o seu posicionamento no mercado
da voz convergente, consolidando a
robustez do portefólio na categoria de
centrais telefónicas. A solução tem três
vantagens competitivas centrais: voz

integrada; várias moradas; e mensagens
automáticas. Já disponível esta também
o novo serviço WinPlus, um software
de ponto de venda com três variantes:
Restauração, Retalho e Hotelaria.
Vocacionado
para
restaurantes,
lojas e hotelaria, o WinPlus destacase pelo interface simples e de fácil
utilização, excecionalmente potente
pela multiplicidade de configurações
disponíveis. Para além disso, cumpre
todas as obrigações legais que regem
estas atividades e permite a integração
de funções de restauração e hotelaria.
O objetivo é melhorar a eficiência e o
desempenho de negócio dos clientes
empresariais.

Randstad avalia papel do outsourcing
e experiência do cliente
A Randstad Technologies estará este ano,
pela primeira vez, presente no Congresso
das Comunicações, onde pretende recolher,
através de questionários, a visão dos
profissionais do setor sobre o outsourcing
e a experiência do cliente. Um estudo da
empresa, no âmbito do IDC Directions 2015,
revela que a redução de custos é o principal
motivo pelo qual as empresas recorrem a
parceiros de outsourcing de Tecnologias
de Informação. O know-how técnico ocupa
a segunda posição entre os principais
motivos para recorrer a um parceiro de
outsourcing de TI, seguido da facilidade
de recrutamento, da redução da carga

administrativa e burocrática e da flexibilidade
na gestão de recursos. Entre os fatores mais
valorizados pelas empresas que recorrem ao
outsourcing está a qualidade dos recursos
humanos. Cumprimento dos requisitos
legais, preço e track record ocupam as
posições seguintes. Outra tendência em
destaque é a aposta num full outsourcing,
que abrange o processo de seleção. Numa
área com uma profunda especialização
como é o setor de TI, prefere-se confiar o
processo de recrutamento e validação de
competências à empresa de outsourcing
com especialização na área.

IBM na vanguarda da nova
revolução computacional:
a cognitiva
A explosão da IoT tem levado a novos
desafios, como a gestão dos enormes
volumes de dados produzidos diariamente.
80% deles estão ocultos e desaproveitados,
por estarem fora do alcance dos sistemas
de computação tradicionais. Os sistemas
cognitivos permitem responder a este
grande desafio de extrair conhecimento
e informação pertinente dos dados não
estruturados. Por isso, depois da revolução
computacional, surge a cognitiva. A visão
estratégica da IBM assenta nesta nova
era cognitiva, com um novo modelo de
computação baseado em inovações em
analítica, processamento de linguagem
natural e machine learning. O IBM Watson,
sistema cognitivo mais avançado do setor,
está já a ser utilizado nas mais diversas
indústrias.

Accenture lidera serviços
de Business Analytics a nível mundial
A Accenture foi eleita pela Gartner a líder
na prestação de serviços de Business
Analytics em 2015, de acordo com o “Magic
Quadrant for Business Analytics Services,
Worldwide”. Entre os critérios incluídos
nesta análise estão as competências de
tomada de decisões, analytics e gestão
da informação. O relatório foi baseado na
avaliação de 18 empresas dos setores de
consultoria e integração de sistemas, tendo
em conta a sua visão e capacidade de
execução. O principal objetivo é ajudar os

clientes a identificar o melhor parceiro na
entrega de serviços de Business Analytics
necessários para o serem bem-sucedidos.
Para Narendra Mulani, senior managing
director da Accenture Analytics, a distinção
reforça a capacidade de oferecer aos
clientes as melhores soluções de analytics,
ajudando-os através dos melhores insights
de negócio. A consultora está a expandir as
suas capacidades de analytics end-to-end
para responder às necessidades dos clientes.

Estudo Altran: fragmentação
na Europa dita performance negativa
A evolução de mercado de Media e Telecom é preocupante para os players europeus
nos últimos dez anos. A migração de valor entre os diferentes segmentos levou a que
o mercado europeu, entre 2004 e 2014, tenha perdido 1,5% do valor em capitalização
bolsista. Já o mercado americano cresceu 135%. A conclusão é do relatório da Altran
“Value migration in the Telecom and Media sector in Europe: an European tragedy?”.
O relatório confirma que se assistiu a uma migração de valor dos segmentos
tradicionalmente com maior relevância (operadores e fabricantes) para dois “novos”
segmentos: os fabricantes de equipamentos terminais e os OTT’s.

Cisco: 4 em cada 10 empresas
vão desaparecer com o digital
Nos próximos cinco anos, a transformação
digital fará desaparecer do mercado cerca
de 40% das atuais empresas. Mesmo assim,
só 25% das empresas atuais encaram a
digitalização de forma proactiva e 45%
considera que a transformação digital não
deve captar a atenção dos organismos
diretivos. A conclusão é do relatório ‘Digital
Vortex: How Digital Disruption is Redefining
Industries’ uma iniciativa conjunta da Cisco
e do International Institute of Management
Development (IMD) que analisa o estado
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da transformação digital e das perspetivas
para as organizações. Conclui-se que a
transformação digital tem o potencial de
remodelar o mercado empresarial com maior
rapidez que qualquer outra força conhecida
na história, pelo que cada cidade, país e
negócio deverá transformar-se, para poder
avançar e sobreviver na nova economia.
Entre os 12 setores analisados, o de Produtos
e Serviços de Tecnologia é o que tem maior
potencial de mudança nos próximos cinco
anos.

PwC: futuro passa
pela ligação de
todos os objetos
à Internet
De acordo com a PwC, a informação que circula
na internet e que nela reside foi escrita por
pessoas, digitada, sujeita a erro e é parca, dada
a capacidade limitada de atenção e medição dos
humanos... O futuro passa pela ligação de objetos
- todo e qualquer elemento que possa conter um
SIM e que produza informação relevante (pessoas,
carros, casas, fábricas, animais, máquinas,
bicicletas, pacemakers ou parcels ...) - à internet. O
que fará com que os volumes de informação em
circulação venham a aumentar exponencialmente.
Após a introdução da norma IPv6, estaremos
em condições de multiplicar o número de IPs e,
consequentemente, de SIMs “sem limite” e ligar
todos os referidos objetos. Podemos ligar tudo,
medir qualquer evento que tenha sensores e,
assim, reduzir custos e melhorar a eficiência de
diversas indústrias.

www.apdc.pt
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Vodafone reforça posição
nos serviços M2M
Pelo segundo ano consecutivo, a
Vodafone manteve a posição de
liderança mundial no Gartner’s Magic
Quadrant em Gestão de Serviços
Machine-to-Machine (M2M), a nível
mundial, nas categorias de “capacidade
de execução” e “abrangência de visão”.
O grupo liga clientes globais há mais de
20 anos, sustentando a sua tecnologia
algumas das aplicações M2M mais
destacadas e de maior sucesso a nível
mundial, de parquímetros inteligentes
e automóveis conectados, a gestão
de frotas e aplicações mHealth. A
Vodafone foi também considerada a
melhor fornecedora de comunicações

M2M por um estudo independente
da Analysys Mason, distinção que
acontece pelo quarto ano consecutivo,
um feito nunca antes alcançado por
outro operador. O Analysys Mason M2M
Scorecard é um estudo independente
e rigoroso dos atributos e capacidades
dos maiores fornecedores de serviços
de comunicação M2M do mundo.
Cada fornecedor é avaliado em cinco
critérios: escala e execução; capacidade
tecnológica; apoio ao cliente e pós-venda;
parcerias; e estrutura organizacional.
Desde 2011 que a Vodafone é único
fornecedor líder nos cinco critérios.

Microsoft distinguida pela Gartner
tem Surface Pro 4 à venda
A Microsoft foi distinguida como líder no
Quadrante Mágico da Gartner na categoria
de Operational Database Management
Systems, pelo terceiro ano consecutivo.
Este ano, a gigante destaca-se de todos
os outros fornecedores, tanto no que
diz respeito à capacidade de execução e
visão com o SQL Server e com o Microsoft
Azure. Em comparação com o relatório
do ano anterior, a Microsoft ultrapassou
a Oracle para a posição mais elevada no
Quadrante Mágico da Gartner. Entretanto,
no mercado nacional, o grupo já esta a
comercializar o Surface Pro 4. Além de

TMT da DELOITTE
distinguida pelos
Brightman Awards

Nokia Networks entra no mercado
de infraestrutura cloud
No ano em que celebra o seu 150º aniversário, a Nokia continua a inovar e a reinventar-se. É o primeiro fornecedor a agregar
eficazmente os domínios de telco cloud e
de TI, com o lançamento da sua solução AirFrame Data Center. Esta é a primeira oferta
que combina os benefícios das tecnologias
de cloud computing com os rigorosos requisitos de core e rádio do mercado das telecomunicações. A solução está preparada para
o 5G e suporta uma visão de uma arquitetura
de cloud mais flexível e distribuída, fundamental para as necessidades futuras ao nível
de latência e de processamento de dados.
Ao implementar uma arquitetura completa
de telco cloud, os operadores são confronta-

CATÓLICA LISBON
Executive Education:
a melhor Business
School
Pelo segundo ano consecutivo, a
Vodafone manteve a posição de
liderança mundial no Gartner’s Magic
Quadrant em Gestão de Serviços
Machine-to-Machine (M2M), a nível
mundial, nas categorias de “capacidade
de execução” e “abrangência de visão”.
O grupo liga clientes globais há mais de
20 anos, sustentando a sua tecnologia
algumas das aplicações M2M mais
destacadas e de maior sucesso a nível
mundial, de parquímetros inteligentes
e automóveis conectados, a gestão
de frotas e aplicações mHealth. A
Vodafone foi também considerada a
melhor fornecedora de comunicações
M2M por um estudo independente
da Analysys Mason, distinção que

Espectral disponibiliza
soluções para redes
de telecomunicações
Como um dos principais fornecedores de soluções
e sistemas de teste e medida para o mercado
nacional de telecomunicações, a empresa
disponibiliza as ofertas da Viavi Solutions. Esta
fabricante líder de equipamentos de teste de
comunicação, especializada em cobre, fibra,
Wireless e em todas as camadas de transferência
de informação, dispõe de equipamentos de teste
que abrangem todas as fases da instalação,
certificação, manutenção e solução de problemas
de redes com e sem fios. Pelo que ajuda os

ser mais fino, mais leve e mais rápido que
os seus antecessores, executa o Microsoft
Office e o Windows 10 na perfeição.

dos com necessidades restritas de latência e
um poder de processamento extremamente
alto. A nova solução responde pela primeira
vez a estas exigências e agrega de forma eficaz as áreas de telecomunicações e TI numa
única solução, utilizando tecnologia Intel® de
alta performance.

O negócio de Technology, Media and
Telecommunications (TMT) da Deloitte,
liderada por António Lagartixo, viu
a área de consultoria ser distinguida
pelos Brightman Awards. Foi premiado
p desenvolvimento de uma arquitetura
de referência de Business Intelligence/
Analytics para as Telecom – Business
Intelligence for Telecomunications (BiT).
Trata-se de uma distinção mundial
atribuída pelo carácter inovador da
solução desenhada e implementada
pela equipa de Portugal. A subsidiária
tem sido uma aposta da Deloitte, sendo
uma das operações com a certificação
para o desenvolvimento de projetos sob
a marca Deloitte Digital. Esta certificação
baseia-se numa equipa de profissionais
dedicados exclusivamente à oferta
Deloitte Digital, com metodologias
específicas e avançadas de trabalho.
A área de TMT foi ainda reconhecida
mundialmente pela rede global como
hub global de referência na engenharia
de telecomunicações, apoiando a
realização de projetos a nível mundial.

acontece pelo quarto ano consecutivo,
um feito nunca antes alcançado por
outro operador. O Analysys Mason M2M
Scorecard é um estudo independente
e rigoroso dos atributos e capacidades
dos maiores fornecedores de serviços
de comunicação M2M do mundo.
Cada fornecedor é avaliado em cinco
critérios: escala e execução; capacidade
tecnológica; apoio ao cliente e pós-venda;
parcerias; e estrutura organizacional.
Desde 2011 que a Vodafone é único
fornecedor líder nos cinco critérios.

RENTELECOM: um operador neutral
no espaço ibérico

operadores de telecomunicações a resolver os
obstáculos mais difíceis na sua rede, através de
soluções que lhe permitem e implantar com êxito
as redes de amanhã. Permite, nomeadamente,
transições suaves para tecnologias de próxima
geração como NFV/SDN. E tem um portfólio
integrado de instrumentos habilitados para a
cloud, sistemas, automação, software e serviços
para testes de rede, otimização de performance e
garantia de serviço.

A RENTELECOM continua a afirmar-se como
operador neutral em Portugal e no espaço
ibérico. Disponibiliza serviços de fibra ótica
escura sobre redes elétrica e de gás numa
extensão total superior a 8 mil quilómetros
de cabos, incluindo sete ligações a Espanha,
sendo acessível em mais de 100 pontos de
acesso em Portugal. E dispõe de serviços de
housing nos Datacenters em Lisboa e Porto,
operados de forma neutral, já que estão neles
todos os operadores de telecomunicações.

No setor da energia, tem uma abordagem
direta e diferenciadora, de que são exemplo
a implementação de quatro projetos de
comunicações para os maiores e mais
recentes aproveitamentos hidroelétricos em
Portugal - Baixo Sabor, Ribeiradio Ermida,
Venda Nova III e Salamonde II, num total de
mais de 1200MW de potência instalada. Na
área da energia eólica, fornece serviços de
comunicações a mais de 30 parques eólicos e
fechou recentemente contratos para fornecer
serviços a novos parques eólicos.
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Novabase reforça ganhos com
aposta na internacionalização
A aposta na internacionalização está a
dar frutos na Novabase. E já representa
45% da sua atividade total, tendo as
receitas no exterior crescido 25% nos
nove primeiros meses de 2015. Só as
operações na Europa aumentaram
55%, sendo já metade da atividade não
doméstica. Os serviços subiram 12%,
impulsionados pela forte expansão do
negócio de Business Solutions fora de
Portugal. Até setembro, a tecnológica
faturou 169,3 milhões de euros, mais
7% que um ano antes. E os lucros
cresceram 116%, para 4,4 milhões.
Resultados conseguidos num cenário
de condições adversas em alguns dos
mercados em que atua. Para 2016, o
presidente e CEO da Novabase, Luis
Paulo Salvado espera “manter como
prioridade
a
internacionalização,
adequando as nossas apostas e
respetivos meios ao potencial e à
situação específica de cada mercado.”

Fibra ótica
da PT chega
a mais
3 milhões
de casas
A Portugal Telecom vai investir na cobertura
de mais três milhões de lares com fibra num
timing a cinco anos, a um ritmo de 600 mil
casas por ano, num total de 30 mil km de cabo
de fibra. Concretizado este investimento, terá
uma cobertura de 5,3 milhões de lares que
passarão a ter acesso a serviços de internet de
alto débito e elevada qualidade fornecidos pela
PT. A rede levará a fibra a locais onde até agora
existia apenas uma única opção de tecnologia.
Será utilizada uma nova tecnologia 100%
portuguesa, que permite a evolução da atual
velocidade da fibra de acesso de 2,5 Gbps/1,25
Gbps (download/upload) para velocidades
de 40 Gbps/40 Gbps até 80 Gbps/80 Gbps,
16 a 32 vezes mais rápidas que as existentes
hoje em dia. A tecnologia NGPON2, que será
disponibilizada comercialmente no 1º trimestre
de 2016, coexistirá com a atual tecnologia
GPON, sem necessidade de investimentos
adicionais na infraestrutura da rede atual e
permitindo hipervelocidades simétricas.

Conectividade IoT da Ericsson traz
eficiência aos produtores de vinho
A Ericsson visiona uma Sociedade em
Rede onde todos e tudo será conectado, o
que será possível com novas tecnologias
e novos ecossistemas de negócios. A IoT
desempenha um papel importante nesta
oportunidade de crescimento, já que tem o
potencial de transformar todas as indústrias.
O vinho é uma delas. A fabricante participa
num projeto-piloto, em colaboração com
a Intel, Telenor Connexion e MyOmega
System Technologies, para construir um
serviço de conectividade segura de IoT que

Gfi avança com
aumento de capital
em Portugal
A Gfi Portugal realizou um aumento
de capital para 1,5 milhões de euros.
A relevância estratégica da operação,
suportada pelo crescimento da atividade
nacional e nearshore, justifica o reforço.
A empresa tem fortalecido a sua posição
com uma aposta clara na prestação
de serviços de valor acrescentado,
nomeadamente nas áreas de Consultoria e
Enterprise Solutions, e no desenvolvimento
de produtos inovadores. Outra aposta é o
Centro de Serviços de Lisboa – responsável
pelo desenvolvimento de software e
aplicações de negócio em tecnologias
Microsoft e pelas áreas de Mobilidade,
Inovação e Business Intelligence – que este
ano prevê duplicar a sua produção.

Itconic quer ser empresa de referência
na gestão de infraestruturas de TI

Desde setembro, a Telvent Global Services
passou a ser a nova Itconic. Nesta nova
fase, o projeto passa por transformar a
empresa numa referência em Espanha
e Portugal na transformação e gestão
das infraestruturas e sistemas de IT dos
seus clientes. A Itconic gere hoje a maior
plataforma de Centros de Dados na

HP apresenta as impressoras
mais seguras do mundo
A HP disponibilizou as três impressoras empresariais LaserJet com o maior nível de
proteção de sempre contra software malicioso. A forte aposta na segurança faz parte
duma vasta estratégia da HP que visa oferecer as soluções mais seguras do mercado
de PC e impressoras. As novas impressoras dispõem de dispositivos de segurança
de autorrecuperação incorporados e de níveis de proteção que incluem o próprio
BIOS. Tendo em conta que 56% das empresas não incluem as impressoras nas suas
estratégias de segurança de terminais, as novas impressoras HP LaserJet Enterprise
e MFP, dotadas de características de segurança únicas no mercado, respondem a
esta necessidade. A HP também ajuda os seus clientes a protegerem o ambiente de
impressão com soluções que permitem gerir a segurança deste, através de diretrizes
pré-definidas. São os próprios responsáveis de TI que estabelecem e mantém
configurações de segurança.
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Península Ibérica, cumprindo elevados
standards de qualidade que asseguram a
continuidade das infraestruturas de TI em
24/7 e suportam os sistemas críticos do
negócio. O modelo de negócio da empresa
assenta em quatro pilares fundamentais:
Serviços de Datacenter, Serviços Cloud,
Serviços IT geridos 24/7 e Serviços de
Cibersegurança. E tem apostado em
soluções baseadas em clouds hibridas,
procurando ser uma referência na
transformação e migração para a nuvem,
com uma solução de brokerage de clouds
públicas suportada sob uma plataforma
de infraestrutura como um serviço IaaS
que permite uma interconexão robusta,
flexível e segura.

suporte uma produção de vinho mais eficaz.
Permitirá que os vinicultores recolham dados
sobre a humidade do ar e solo, temperatura
e intensidade solar através de sensores
e gateways de IoT da Intel conectados a
um serviço de cloud. Os dados podem ser
utilizados para realizar a análise preditiva e de
suporte à gestão de recursos e monitorização
remota em tempo real, potenciando uma
produção de maior qualidade, menores
custos e menor impacto ambiental para os
vinicultores.

dstelecom
expande redes
de banda larga
fora das grandes
cidades

No primeiro ano de operação, a dstelecom
consolidou, em termos operacionais e
financeiros, um modelo colaborativo de
rede aberta multioperador. O modelo
garante a prestação de serviços de
conectividade e acesso em fibra ótica
com qualidade e preços que só estavam
disponíveis nas maiores cidades do país
às regiões do Norte, Alentejo e Algarve.
Com equidistância e transparência
para todos os operadores. A empresa
está agora a estender a
rede às
zonas adjacentes às 300 mil casas já
cobertas com fibra, com investimento
próprio e através de parcerias com
clientes, entidades internacionais e
outros operadores. Em 2016, espera
materializar vários projetos integrados
no âmbito das Cidades Inteligentes,
que conjugam a experiência de trabalho
com as câmaras municipais nas redes de
telecomunicações com competências
complementares de engenharia, energia,
ambiente e inovação disponíveis dentro
do grupo empresarial dst.
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CTT lançam programa
Inovação

Alcatel Lucent reforça
na IoT e nas small cells

Os CTT têm um novo programa de inovação.
Chama-se ‘+ Inovação by CTT’ e visa criar uma
cultura de inovação corporativa, favorável à
implementação de estratégias e ideias inovadoras
que permitam o desenvolvimento do negócio
postal. Os objetivos específicos que levaram à
sua criação foram atrair ideias e gerar inovação,
captar tendências e estimular, desenvolver
e dinamizar o crescimento. A estratégia do
programa assenta em quatro pilares distintos
e sucessivos. Com a Inovação Exploratória,
pretende-se estar atenta ao mundo e perceber
para onde caminha, reconhecendo tendências
de mercado e discutindo cenários de futuro com
vista à definição do posicionamento estratégico
e proactivo do grupo. Já na Gestão de Ideias,
depois de se identificar soluções para problemas
concretos através da inteligência coletiva (crowd
innovation), capta-se através de uma plataforma
informática do universo CTT, todas as ideias
inovadoras, traduzidas em planos de negócio
e alinhadas com as prioridades estratégicas.
Segue-se a Inovação Planeada: concretização,
que passa pela tradução em projetos concretos e
planos de negócio de ideias surgidas em Inovação

A fabricante mundial acaba de adquirir a
Mformation para reforçar a sua posição na
Internet of Things (IoT). Com ela, passa a ter
acesso a uma plataforma transversal a várias
indústrias, especificamente orientada para as
redes otimizadas para a IoT, gerindo mais de
700 milhões de equipamentos. A Mformation
será integrada na área de IP Platforms,
ficando responsável pelo fornecimento de
uma plataforma de segurança e de controlo
segura, escalável e totalmente independente
das aplicações, aos fornecedores de serviços
e às empresas. Em paralelo, a Alcatel-Lucent
anunciou a disponibilização das novas small
cell residenciais com suporte para múltiplos
standards. Desenvolvidas em colaboração com
a Qualcomm Technologies, a nova tecnologia
de small cells permite aos operadores
aumentarem a conectividade e cobertura 3G
e 4G LTE no mercado residencial, melhorando
significativamente a experiência de voz e de
transferência de dados via wireless, através
dos equipamentos móveis. A solução 9961

Exploratória, Gestão de Ideias ou estímulos
exteriores. Por fim, através do Observatório
Exterior CTT consegue-se uma observação
permanente, em universidades e incubadoras de
ideias e/ou startups, de ideias com aplicabilidade
no percurso inovador dos CTT.

Nova Hewlett Packard
Enterprise promete investir
e reinventar
O mercado de TI tem um novo player: a
‘nova’ Hewlett Packard Enterprise (HPE),
que se apresenta como líder de mercado
desde o lançamento, a 2 de novembro,
construindo a sua posição em 75 anos
de história no mercado de soluções de
software, infraestrutura e serviços. A
separação da HP em duas empresas trará
a cada companhia mais independência,
foco, recursos financeiros, agilidade e
flexibilidade para rapidamente se adaptar
às especificidades de cada mercado e
à dinâmica dos seus clientes, enquanto
continua a gerar valor aos acionistas. A
HPE vai continuar a investir e a reinventar
novas formas de computação e de
consumir tecnologia. Carlos Leite, Diretor
Geral da HPE, refere que a estratégia passa

por disponibilizar aos clientes capacidade
de transformação para ambientes híbridos
de infraestrutura, a correlação e análise
de dados para gerarem informação de
gestão, a proteção da informação e a
produtividade dos ambientes de trabalho
num ecossistema colaborativo.

Multi-Standard Home Cell (MSHC) oferece não
só uma cobertura de voz 4G LTE (VoLTE) de
alto desempenho e serviços de dados para o
mercado residencial, mas também suporte à
base alargada de equipamentos 3G.

Ganhe a sua
viagem de sonho
A Viatecla, em parceria com a Agência
Abreu, e no âmbito do 25º Congresso
das
Comunicações,
promove
um
passatempo, realizado através de uma
aplicação mobile.
Este passatempo oferece, a todos
os participantes, vales de desconto
no montante de €50 a utilizar numa
próxima viagem. Um dos participantes
terá ainda a oportunidade ganhar um
vale no valor de €1.000, para realizar a
sua viagem de sonho.
Como participar
Faça download da aplicação Ofertas
Abreu para o seu smartphone (IOS,
Android e Windows) e indique quais os
seus destinos de sonho.
No stand da Viatecla, vamos mostrarlhe, durante todo o Congresso, os
destinos de sonho escolhidos por todos
os que participarem.
Ao indicar os seus destinos de sonho,
ganha automaticamente um vale de

desconto no valor de 50€ para a sua
próxima viagem.
Justifique a sua escolha com uma frase
original e criativa. O autor da melhor
frase será contemplado com um vale no
valor de €1.000 a utilizar nas ofertas de
voo+hotel do site www.abreu.pt
A escolha da melhor frase será feita por
um júri constituído por representantes
da APDC,
Viatecla e pela Agência
Abreu.
Agência Abreu
No site da Agência Abreu - www.abreu.
pt - encontra todas as ofertas para a
sua próxima viagem. Na área específica
de Voo+hotel - suportada na tecnologia
da Viatecla - encontra as melhores
combinações de preços para uma
viagem a cidades tão diferentes como
Londres, Nova Iorque, Tóquio, Nova Deli,
São Paulo. Ou, quem sabe, para aquela
cidade mais especial para si…

www.apdc.pt
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