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Presidente Congresso

“BUSINESS TRENDS”
Numa conjuntura de múltiplos desafios e transformações,
identificar as principais tendências de vários setores de atividade
e analisar a forma como as TIC e New Media poderão contribuir
para acelerar a implementação dessas tendências é o objetivo do
23º Congresso. Sendo as TIC uma indústria transversal, podem
e devem ser fator de competitividade acrescida, assumindo-se
como motor para que Portugal entre na rota do crescimento
sustentado.
Através de um debate alargado e abrangente, que envolverá
os principais players da Economia e da Sociedade, pretende-se
potenciar novas ideias e perspetivas. Este é um esforço coletivo e
transversal, feito de uma multiplicidade de contributos e numa lógica
de rede, para promover projetos e iniciativas mobilizadoras que

Roberto Carneiro
Vivemos tempos de enorme complexidade. Tempos de
desafios, transformações, reajustamentos. De mudanças
de paradigma na economia e na sociedade, que impõem
novas opções, estratégias e caminhos. As TIC e New
Media assumem um papel fundamental neste processo de
mudança. Potenciam a modernidade e a competitividade,
ao disponibilizarem as ferramentas necessárias à profunda
transformação que se impõe no nosso País.
Mas para o setor das TIC e New Media disponibilize as
respostas mais adequadas aos desafios que hoje empresas
organizações e cidadãos enfrentam, é preciso de definir
quais são as grandes tendências atuais do mercado, tanto
em termos globais como sectoriais. Com o mote ‘Business
Trends’, o 23º Congresso das Comunicações centrase exatamente nesse objetivo: identificar as principais
tendências e analisar a forma como as TIC e New Media
poderão contribuir para acelerar a implementação dessas
tendências.
Através de um esforço coletivo e numa lógica de rede,
reunido todos os protagonistas, de todas as áreas de
atividade, a APDC pretende promover o desenvolvimento
de projetos e de iniciativas mobilizadoras, que acrescentem
valor e que contribuam para a Construção de um futuro
mais sustentado. Neste Congresso das Comunicações,
estarão em análise os sectores da Banca, Energia,
Indústria e Saúde. Assim como as grandes tendências
nas TIC e New Media. Sem esquecer também uma área
crucial - as Universidades - porque sem formação e sem
conhecimento não há desenvolvimento económico e
social.
Também nesta área, queremos promover a aproximação
das Universidades às Empresas e às Organizações,
definindo tendências e estratégias de reforço da
cooperação e de desenvolvimento de parcerias. Porque
um mundo cada vez mais globalizado exige capital
humano qualificado, o Ensino Superior tem que ter ofertas
formativas que respondam às necessidades concretas do
mercado.
Como plataforma de debate e reflexão de temas decisivos
e mobilizadores das TIC e New Media, a APDC pretende
com este 23º Congresso marcar a agenda nacional e
contribuir para a busca conjunta de soluções que acelerem
o desenvolvimento da economia portuguesa. Por isso,
a participação de todos é fundamental, permitindo um
debate o mais alargado e abrangente possível.

Sejam Bem-vindos!
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acrescentem valor. Potenciando a capacidade de resposta das TIC
e New Media aos desafios específicos com que os vários sectores se
deparam e criando valor para a economia como um todo.
O Congresso das Comunicações é o encontro que marca
anualmente a agenda nacional, envolvendo mais de 1.500
participantes. Este ano, conta com a presença dos principais
players das TIC e New Media, Energia, Banca, Saúde e Indústria,
assim como personalidades oficiais e decisores de relevo, num
encontro que é uma referência incontornável. Ao longo de dois dias
de debate, oradores nacionais e internacionais, quadros superiores
dos vários sectores, decisores da Administração Pública e das
grandes empresas têm a possibilidade de, em conjunto, refletir
sobre o presente e traçar perspetivas de futuro.

Estudo APDC sobre tendências na Saúde, Indústria, Energia E Banca

TIC como motor
de transformação
A modernização induzida pelas TIC garante mudanças aceleradas e vantagens e ganhos essenciais ao desenvolvimento sustentado em
todas as áreas de atividade. O sector assume um papel essencial, tanto na resposta às megatendências como às grandes tendências
nos vários setores de atividade – Saúde, Indústria, Energia e Banca, mostra o estudo da APDC sobre “Tendências de Negócio e o Papel
das TIC”, apresentado no 23º Congresso das Comunicações. Portugal terá de saber endereçar corretamente todas estas tendências,
desenvolvendo novas áreas de diferenciação, assentes no conhecimento, empreendedorismo e na inovação tecnológica. E explorando
todo o potencial da revolução tecnológica para criar uma nova vaga de oportunidades de negócio.

Saúde

Indústria

Sendo um dos setores que melhor tem
sabido explorar todas as vantagens oferecidas pelas TIC, tanto
nos benefícios para os utentes como na organização interna e
diminuição de custos, continua dominado pela preocupação
em torno da sustentabilidade. Reequilíbrio dos cuidados de
saúde, aproximação centrada no paciente, telemedicina e
internacionalização são as grandes tendências. O investimento em
TIC é incontornável.

Com empresas de dimensão
reduzida, apesar da grande capacidade de reinvenção e inovação,
subsistem desafios estratégicos e operacionais e problemas
estruturais significativos. Produção centrada no cliente, fábricas
digitais, virtuais e eficientes, produtividade e internacionalização
são tendências. E a resposta passa por apostar na diferenciação
e na I&D, assim como pela revolução digital promovida pelas TIC.

Energia

Banca

Alteração das fontes tradicionais de
energia primária, descarbonização e alteração do mix energético,
prosumer e mercado liberalizado e a transformação das redes
em smart grids assumem-se como as grandes tendências. A
transformação terá como alavanca essencial uma utilização
massiva das TIC.

Pressão para redução do rácio de
transformação crédito/depósitos, pressão para redução de
custos de distribuição e passagem do self-banking para o remote
banking. Se o sector tem sido pioneiro na adoção das TIC como
fator diferenciador, há ainda muitos desafios de transformação e
de ajustamento.

Faça download do Estudo em www.apdc.pt

O ESTADO DA NAÇÃO 2013
Não perca esta edição especial! Saiba tudo
sobre as TIC e New Media em Portugal: as
políticas públicas, nacionais e europeias, a
regulação, os setores, as empresas! Veja a
opinião dos protagonistas do setor!

www.apdc.pt

13 Novembro
09:00 SESSÃO DE ABERTURA

aud. I

Roberto Carneiro

Pedro Passos Coelho

Rogério Carapuça

Presidente
23º Congresso das Comunicações

S. Exa. o Senhor Primeiro-Ministro

Presidente da APDC

Abertura Oficial Innovation Lounge
10:30 GRANDES TENDÊNCIAS: Uma perspectiva económica, social e política

aud. I

Oradores
Pedro Magalhães

João César das Neves

11:30 SAÚDE: Um sector convergente
Keynote Speaker

Marcelo Rebelo de Sousa

Investigador auxiliar
do ICS-UL português

Economista, Professor Catedrático
na UCP

11:30 ENSIno superior: Que papel no novo contexto económico?

aud. I

moderadora

Keynote Speaker

Cristina Semião

Marisa Miraldo

Oradores

aud. II

Moderador

Francisco Ruiz Antón

Luís Paulo Salvado

Arlindo Oliveira

Fernando Santana

Francisco Veloso

Joaquim Mourato

Policy and Government
Relations Manager, Google
Spain & Portugal

Em representação APDC/Projeto
“Tendências”

Professora Associada de
Economia da Saúde, Imperial
College London

Professor Catedrático na Faculdade
de Direito na Universidade de Lisboa,
jurisconsulto e político português

CEO, Novabase

Oradores
José Carlos Magalhães

José Martins Nunes

Presidente da Comissão Executiva,
HPP Saúde

Presidente do Conselho
de Administração, Centro
Hospitalar Universidade de
Coimbra

Pedro Santana Lopes

Presidente do Instituto
Superior Técnico

Salvador de Mello

Provedor, Santa Casa
da Misericórdia de Lisboa

Presidente do Conselho de
Administração, José de Mello
Saúde

Diretor da Universidade
Católica Portuguesa

Diretor da Faculdade de Ciências
e Tecnologia da UNL e Presidente
da Academia de Engenharia

Presidente do Conselho
Coordenador dos Institutos
Superiores Politécnicos

Luís Rebelo

Comissário para a
Juventude, APDC

ALMOÇO
15:00 indústria: A revolução digital

15:00 REGULAÇÃO: O desafio da mudança

aud. I

Oradores

Keynote Speaker
António Neto da Silva

João Bento

Presidente, Proespaço

Presidente Executivo, Efacec

João Miranda

José Teixeira

Presidente do Conselho
de Administração, Frulact

Presidente do Conselho
de Administração, DST, SGPS

Paulo Pereira da Silva
Presidente do Conselho
de Administração, Renova

aud. II

Moderadora

João Confraria

Alexandra Machado

Membro do Conselho
de Administração, ANACOM

Redatora Principal, Jornal de
Negócios

Cristina Perez

Filipa Santos Carvalho

Oradores
Diretora de Assuntos Legais e de
Regulação, Vodafone

Diretora da área Jurídica
e de Regulação, Zon Optimus

Moderador
Bruno Casadinho

Madalena Sutcliffe

Em representação APDC/
Projeto “Tendências”

Diretora da área Jurídica e
Regulação, Cabovisão e ONI

Marta Neves
Diretora de Regulação e
Concorrência, PT Portugal

Networking Moments
17:00 INTERVENÇão ministro-adjunto e do desenvolvimento regional

aud. I

Miguel Poiares Maduro
ministro-adjunto e do
desenvolvimento regional

17:30 MEDIA

aud. I

Oradores

Moderador
Alberto da Ponte

Pedro Norton

Rolando de Oliveira

Rosa Cullell

Presidente do CA,
RTP

CEO, Impresa

Vice-Presidente do CA,
Controlinveste

CEO, Media Capital

Manuel Lopes da Costa
responsável pela Área
de Advisory, PWC
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14 Novembro
09:30 Energia: Uma nova era
Keynote Speaker

aud. I

Moderador

Antonello Buondonno

09:30 CLOUD: Estratégia de migração e o impacto no negócio
Keynote Speaker

Luís Pedro Duarte

Head of Europe and Americas
Development, ENEL Distribuzione

Moderador

Bernardo Gomes

Em representação APDC/
Projeto “Tendências”

aud. II

Luís Sottomayor

Diretor Técnico, Hospitale | AeC

Board Member, EuroCloud

Oradores

Oradores

José Manuel Paraíso

Carlos Costa Pina

Gonçalo Morais Soares

Carlos Leite

Miguel Stilwell Andrade

Nuno Ribeiro da Silva

Luís Ribeiro

Miguel Moreira

Pre-Sales Director,
Alcatel-Lucent

Administrador-Delegado, PT SI

Nuno Santos

Pedro Ferreira

Administrador Executivo,
GALP Energia

cFo, ren

Presidente, ENDESA Portugal

Membro do Conselho
de Administração, EDP

Diretor da Divisão de Setores,
IBM Portugal

Membro da Comissão Executiva,
HP

CEO, GFI Portugal

Country Director, Huawei

Networking Moments
11:30 BANCA: Para onde caminhamos
Keynote Speaker

aud. I

Moderador

João Castello Branco

11:30 gestão de mobilidade: Território e acessibilidade
Oradores

Pedro Guerreiro

Sócio Diretor, Mckinsey

Diretor, Jornal de Negócios

João Silva Marques

Nuno Carvalho

Paulo Carvalho

New Business Developer, NSN

Diretor-Geral, SAP Portugal

Diretor-Geral, Cisco
Portugal

Fernando Ulrich

Presidente da Direção,
Associação Portuguesa de
Bancos		

João Couto

General Manager, Microsoft
Portugal

Oradores
Fernando Faria de Oliveira

aud. II

Presidente da Comissão
Executiva, BPI

Paulo Plácido

Ricardo Salgado

Responsável das Áreas de
Sistemas de Informação (IT/IS),
ZON OPTIMUS

Vítor Bento

Presidente Executivo, BES

CEO, Grupo SIBS

Moderador
Timóteo Figueiró

Research & Consulting
Manager, IDC Portugal

ALMOÇO
14:30 as tic, a inovação e o empreendedorismo
Keynote Speaker

aud. I

Moderador

Nadim Habib

14:30 outsourcing ou co-sourcing: Que desafios?
Oradores

António Lagartixo

CEO, NOVA Executive Education,
UNL

Global Managing Partner,
Maksen

José Carlos Gonçalves

José Galamba de Oliveira

Maria do Carmo Palma

Diretor Executivo, Startup
Lisboa

Sérgio Moraes
Norberto Guimarães

Paulo Trezentos

Pedro Pinto

Teresa Mendes

Gestor de Produto da Google
(YouTube)

Senior Vice-President
Southern Europe, CGI

Presidente do Conselho de
Administração, Accenture
Portugal

João Vasconcelos

Managing Director, Pathena

Frederico Moreira Rato

Vice-Presidente do Conselho
de Administração, Reditus

Oradores
António Murta

Director-geral, sibs processos

Executive Director, Novabase

Moderador
Fernando Resina da Silva

Sócio da área de TMT Telecoms, Media & Tecnologia,
Vieira de Almeida &
Associados

Co-Fundador e Partner,
Caixa Mágica Software

CEO, Take the Wind

aud. II

Presidente da Direção, IPN

Networking Moments
16:30 o estado da nação das comunicações

aud. I

16:45 a visão do regulador

aud. I

Fátima Barros

Sérgio Monteiro

Presidente do Conselho
de Administração, ANACOM

Secretário de Estado das
Infraestruturas, Transportes
e Comunicações

17:00 o estado da nação das comunicações

aud. I

Moderadora

Oradores
Francisco de Lacerda
Presidente e CEO, CTT

18:30 ENCERRAMENTO
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Mário Vaz

CEO, Vodafone Portugal

Miguel Almeida

CEO, ZON Optimus

Zeinal Bava

Presidente
Executivo, PT
Portugal

Fátima Campos Ferreira
Jornalista, RTP

aud. I

www.apdc.pt

Este é um espaço inovador destinado às empresas ligadas às TIC e New Media.
Assente numa lógica de networking adaptada ao estilo de negócio da indústria, visa
potenciar os contactos entre empresas, empreendedores, inovadores e todos os
interessados pelo setor.
Tem ainda como objetivo promover uma comunicação de marca
focalizada, assim como a apresentação dos portfolios de produtos
e serviços inovadores que estão a ser desenvolvidos pelos
diferentes players do mercado das tecnologias de
informação e comunicação.
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Porque os jovens de hoje serão os profissionais que construirão o futuro das TIC e New
Media, têm que estar cada vez mais envolvidos na análise, reflexão e debate de todos
os temas-chave para o setor e para o seu desenvolvimento sustentado.
A APDC voltou a desafiar as universidades portuguesas a trazerem ao 23º Congresso
das Comunicações os melhores alunos dos cursos mais diretamente ligados a esta
indústria, através da Iniciativa TNG’13 – Talentos de Nova Geração.
Pretende-se trazer ao Congresso os jovens talentos portugueses, incentivando a sua
participação num debate que se pretende cada vez mais alargado e transversal sobre
o futuro do setor, da economia, da sociedade e do País. Em paralelo, promover-se-á a
sua interação com os diferentes players presentes no mercado.
A Iniciativa TNG’13 envolve a participação de cerca de 150 alunos de 13 instituições de
Ensino superior do País que estarão presentes no 23º Congresso. O Congresso conta
com duas Sessões onde se debaterão temas especialmente vocacionados para os
jovens talentos:

· ENSINO SUPERIOR:
que papel no novo contexto económico?
· AS TIC, A INOVAÇÃO
E O EMPREEENDEDORISMO
Entidades Participantes:
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
UCP - Universidade Católica Portuguesa
IADE - Creative University
ISEP - Instituto Superior de Engenharia do Porto
UM - Universidade do Minho
ESCS - Escola Superior de Comunicação Social
UC - Universidade de Coimbra
FCUL - Faculdade de Ciências da Universidade do Porto
FEUP - Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
UA - Universidade de Aveiro
ISEG - Instituto Superior de Economia e Gestão
ISEL - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Restart – Instituto de Criatividade, Artes e Novas Tecnologias
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Solução inovadora para controlar a televisão através da voz

Ericsson redefine mercado
de pequenas células
A Ericsson anunciou uma célula de rádio
suficientemente pequena para caber
na mão de uma pessoa, mas capaz
de fornecer cobertura de rede indoor
para uma multidão. A Ericsson Radio
Dot System é uma solução inédita, em
formato de disco, que endereça uma vasta
gama de cenários para fornecer acesso
de alta qualidade para serviços indoor
de banda larga móvel e voz. A solução
resulta de dois anos de I&D e incorpora 14
patentes. Introduz um elemento de antena
revolucionário, ou “dot”, que oferece acesso

Vodafone lança
Comando de Voz

de banda larga móvel aos utilizadores. Pelo
seu tamanho, escalabilidade e trajetória
de evolução compatível, este produto
responde às necessidades de diferentes
tipos de utilizador, em ambientes internos
de pequena, média ou grande dimensão,
tendo como objetivo acompanhar as
necessidades das operadoras no sentido
de oferecer uma solução indoor completa.
É para a Ericsson a solução com melhor
custo-benefício para dar resposta aos
desafios dos operadores na cobertura
indoor.

Gfi Portugal
inaugura centro
de serviços
em 2014

Viatecla
consolida
no mercado
brasileiro

Com o objetivo de dar resposta ao mercado
nacional e internacional na procura de
profissionais especializados em Microsoft, a Gfi
acaba de criar um novo centro de serviços em
Portugal.
A aposta passa por uma oferta específica
em áreas de desenvolvimento Microsoft,
nomeadamente .NET, SharePoint e Windows
8 Application. Para o sucesso deste projeto,
a Gfi irá optar por utilizar metodologias de
desenvolvimento já testadas em outros centros
de serviço do grupo.
Assim, a equipa iniciará com 15 engenheiros
especializados
em
tecnologia
Microsoft,
com projetos nacionais e internacionais já
identificados. Num ambiente partilhado, a
infraestrutura de IT é suportada na Cloud,
mais especificamente em Microsoft Azure e
Team Foundation Service. A previsão mais
conservadora será a de triplicar a equipa inicial,
fazendo com que no final de 2014 ultrapasse os
50 profissionais.

Dando corpo à estratégia de internacionalização,
a Viatecla está a reforçar atividades no
mercado brasileiro, onde passou a ter presença
desde maio de 2011. A tecnológica conta já
com um grupo de clientes relevantes no Brasil,
tendo conseguido que os seus produtos sejam
reconhecidos em alguns setores. De salientar
o reconhecimento da BRAZTOA – Associação
Brasileira das Operadoras de Turismo, como
plataforma referência no sector do turismo.
Este movimento da Viatecla para o Brasil
permitiu reestruturar as suas unidades de
negócio, dando resposta a uma rede de
parcerias em várias áreas geográficas, e
aumentando assim a exportação dos seus
produtos. Atualmente, a empresa procura
de forma ativa novos parceiros em outros
mercados, que representem e integrem as
suas soluções. Com um leque diferenciador de
produtos nas áreas de turismo, media e gestão
de informação, espera fazer aumentar a sua
posição no mercado global.

A Vodafone é o único operador de televisão
em Portugal a disponibilizar uma solução de
Comando de Voz para a tv de casa. Através
do telemóvel, os clientes controlam o televisor
utilizando apenas a voz, através da funcionalidade
de reconhecimento de voz que a converte
automaticamente em comandos para a TV. A
solução permite, por exemplo, dizer o nome ou
número do canal que se pretende visualizar e a
tv de casa muda imediatamente para esse canal.
É também possível dizer qualquer função do
controlo remoto habitual da TV, nomeadamente:
‘ligar’ a TV box, ‘gravar’, ‘pausa’, ‘guia TV’, ‘ver
gravações’, entre muitos outros, e o televisor
obedece à instrução verbalizada. Para abrir
as aplicações interactivas na TV basta dizer o
respetivo nome. Destaca-se ainda a facilidade

de pesquisa entre os mais de 7000 filmes
disponibilizados no Videoclube. Nesta primeira
fase, a funcionalidade está disponível na app
Vodafone Tv Net Voz em smartphones Android
(download gratuito no Google Play).
O serviço Vodafone Tv Net Voz é reconhecido
por diversos estudos, incluindo o Barómetro
de Telecomunicações da Marktest, como o
serviço com os melhores índices de satisfação
de Cliente, para além de disponibilizar o melhor
preço do mercado português: 24,90€/mês
garantidos durante 2 anos. Com mais este
lançamento pioneiro em Portugal, a Vodafone
reforçou a sua aposta na inovação do serviço
de televisão no nosso País e a liderança na
qualidade e convergência de serviços em todos
as plataformas.

Qualidade da infraestrutura similar à dos centos urbanos

Dstelecom disponibiliza
rede rural de fibra

As redes de fibra ótica são hoje a melhor
alternativa, em eficácia ou eficiência, para
suportar os serviços de comunicação e de
acesso à informação, fundamentais para
suportar o desenvolvimento económico e social.
A construção destas redes começou pelas
áreas urbanas mais densas e desenvolvidas
e está agora nas áreas de menor densidade
populacional. No contexto europeu, Portugal
é palco do desenvolvimento de uma das redes
rurais de banda larga mais abrangentes e
capilares, por força do concurso internacional
lançado em 2009 e que a dstelecom venceu nas
regiões Norte e Sul do País. A construção desta
rede representou um notável esforço financeiro,
de engenharia e de construção. Os 9 000 km de
cabo instalados nos 90 concelhos que integram
as redes da dstelecom abrangem 250 mil casas,
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numa superfície de 20% do País.
Para além da sua própria dimensão, esta rede
levantou desafios associados às características
específicas da sua utilização no âmbito rural.
Entre esses desafios, estiveram o desenho de um
cabo de fibra ótica especificamente concebido
para as zonas de baixa densidade; o desenho
de um armário de rua compacto e de alta
capacidade para minimizar o impacto ambiental;
e a instalação, pela primeira vez em Portugal, de
um sistema de monitorização da rede em tempo
real com capilaridade métrica até à casa de cada
cliente.
A Dstelecom acredita que estas inovações
contribuirão para o sucesso na prestação de
serviços da máxima qualidade que permitirão, pela
primeira vez, replicar a qualidade e abrangência
dos pacotes urbanos no âmbito rural.

www.apdc.pt

Optimus
mostra
abrangência
do 4G
A Optimus avançou com a campanha “O 4G
chega mesmo a todo o lado”, com o objetivo
de dar visibilidade à abrangência da sua rede
4G no território nacional, que cobre 80% da
população e todas as capitais de distrito.
O operador desafia qualquer pessoa a
experimentar a tecnologia 4G sem qualquer
risco, pelo que até 30 de novembro os
clientes que aderirem à campanha só pagam
velocidade 4G se a tiverem disponível. Quem
adquirir um equipamento 4G 100Mbps e ativar
um tarifário 4G em condições promocionais,
caso não atinja velocidades 4G, poderá alterar
o tarifário para o 3G ilimitado (Kanguru Xpress).
E receberá um vale com a diferença do valor,
para um equipamento 3G equivalente. Para
esta campanha Optimus Kanguru 4G, João
Manzarra veste a personagem “homem bala”,
que é disparado de um potente canhão em
todas as direções geográficas. Onde quer que
aterre em Portugal, o ‘homem bala’ Manzarra
verifica que tem sempre acesso ao 4G da
Optimus.

Smartphone está disponível em 60
mercados

Huawei
Ascend
P6 recebe
Prémio EISA
A Huawei, líder mundial em soluções TIC, foi
reconhecida com um prémio EISA - European
Imaging and Sound Association. O Huawei
Ascend P6, lançado em junho, recebeu o
prémio ‘European Consumer Smartphone 2013
– 2014’, tendo sido distinguido pelo seu design
ultra fino de 6,18mm e pelo seu corpo metálico
elegante. A EISA considerou este dispositivo
como um “smartphone surpreendentemente
bem equipado por um preço muito atraente”.
A EISA é uma associação multimédia que
testa produtos eletrónicos de consumo, sendo
os seus prémios conhecidos como uma das
recomendações de consumo de maior prestígio
que os produtos podem receber, e uma indicação
chave para melhorar as decisões de compra dos
consumidores. Pelo que representa para a Huawei

Altran
HP quebra
aposta na
barreiras nas
redes definidas 2nd Vision
por software
A HP revelou o
primeiro ecossistema
aberto
empresarial
da indústria para
redes definidas por
software (Softwaredefined Networking
– SDN) através do HP
SDN Developer Kit
(SDK) e da HP SDN
App Store. Cria desta
forma novas oportunidades de negócio para
parceiros e fornece aos clientes a possibilidade
de adquirir e implementar, de uma forma
simples, serviços de rede.
A implementação de redes legacy requer
normalmente longos períodos de configuração
e customização, que atrasam a potencial
implementação de aplicações e limitam a
agilidade.
Apesar do SDN prometer automatizar as
operações de rede, as tecnologias fechadas
e proprietárias inibem a inovação, impedem
a interoperabilidade e limitam a criação
de mercado. Um ecossistema aberto de
SDN, juntamente com uma plataforma de
desenvolvimento de aplicações, abre o caminho
à inovação e potencia simultaneamente a
colaboração.
O Kit SDN Developer proporciona aos
programadores as ferramentas essenciais para
criar, testar e validar aplicações SDN.

A Altran disponibilizou, no âmbito da oferta
connected TV, a solução 2nd Vision. Esta
proposta inovadora permite ao utilizador
aceder a conteúdos extra, aumentando a
variedade e a escolha de opções, bem como a
interação remota. Com esta tecnologia de 2nd
Screen, cada pessoa pode receber informação
adicional ao conteúdo consumido através da
sua televisão. Os dados são disponibilizados à
distância, a partir de qualquer dispositivo móvel
– tablet, smartphone ou pc. O 2nd screen é uma
tendência do mercado das telecomunicações
e também de um mundo cada vez mais ligado
e ávido de informação em tempo real. E é das
soluções mais inovadoras do género, porque
sincroniza automaticamente com o conteúdo
da televisão e autogera conteúdos relacionados,
possibilitando uma nova era de serviços. Permite
proporcionar uma nova e melhor experiência
ao consumidor final, com enorme valor
acrescentado para os canais de tv e para os
distribuidores de pay-tv.

o reconhecimento pelo sector da sua capacidade
em criar produtos que respondem e superam os
elevados padrões dos consumidores na Europa.
Lançado pela primeira vez em Londres, em junho
de 2013, o Huawei Ascend P6 está disponível em
mais de 60 países em todo o mundo. Na Europa,
está a ser comercializado através de grandes
operadores e distribuidores, incluindo Vodafone,
Telefonica, H3G e Carphone Warehouse, o maior
retalhista de smartphones do Reino Unido, bem
como os canais de comércio eletrónico, como a
Amazon. O Huawei Ascend P6 foi apresentado
em Portugal no dia 3 de julho e está disponível
em preto, branco e rosa, com capas a condizer,
livre de operador, com um preço de venda ao
público de 399,90 euros nas principais cadeias
de retalho nacionais.

Microsoft lança novos produtos
e aplicações

Novas aplicações portuguesas para a Loja Windows,
novos modelos de tablets e o novo Windows 8 são
as mais recentes apostas da Microsoft Portugal.
A gigante deu a conhecer algumas das novas
aplicações portuguesas já disponíveis na Loja
Windows e as novidades a lançar, num investimento
junto da comunidade de developers portugueses
que reforça o compromisso de colocar Portugal no
mapa de referências na criação de aplicações. Entre
as novidades que acompanham o lançamento
da nova versão do Windows, destacam-se as

do OLX, DE, Millennium BCP, Montepio e Niiiws.
Estão também a ser comercializados os dois
novos modelos de tablets, o Surface 2 e Surface
2 Pro, num reforço da aposta em dispositivos
que combinam a portabilidade de um tablet com
as funcionalidades de um computador portátil. E
apresentou o novo Windows 8, sistema operativo
que em breve chegará ao mercado integrado em
novos computadores e tablets, e que também
pode ser comprado isoladamente, online ou no
retalho.

6

SAP
apresenta nova
plataforma
de mobilidade

CBE
comemora Dia
Internacional
da Fibra Ótica

A SAP disponibilizou a versão 3.0 da sua
plataforma de mobilidade, a SAP Mobile
Platform, e uma versão para a cloud baseada na
plataforma SAP HANA.
O objetivo é a responder à forte procura
pelo desenvolvimento de aplicações móveis,
seguras e económicas, quer para o software de
licenciamento tradicional quer para o software
disponibilizado na nuvem.
Estas versões permitem uma incomparável
produtividade aos programadores, graças
à disponibilização de um conjunto bastante
amplo de serviços para a plataforma e uma
arquitetura baseada em standards abertos. E
uma capacidade de integração com ferramentas
de desenvolvimento de terceiros através de uma
estratégia de “bring-your-own-tools” (BYOT).
De acordo com a empresa, os programadores
estão agora mais bem habilitados a criar
aplicações de mobilidade para profissionais,
negócio ou consumidores, sem necessitarem
de investir tempo na aprendizagem de novas
ferramentas e protocolos.

A CBE, empresa líder na construção de redes
FTTH em Portugal, comemorou a 4 de novembro,
em conjunto com o FTTH Council Europe, o Dia
InternacionaldaFibraÓtica.Estainiciativapretendeu
comemorar o nascimento do Charles Kao, Prémio
Nobel da Física em 2009, um homem visionário e
pioneiro no desenvolvimento e utilização da fibra
ótica na área de telecomunicações. Pretendeu-se
evidenciar o impacto positivo da fibra nas várias
comunidades em todo o Mundo, assim como a
importância das políticas de desenvolvimento das
nações para acelerar o desenvolvimento deste tipo
de infraestruturas e a sua adoção pelos utilizadores
de Internet. A CBE acredita que as fibras óticas são
a única “tecnologia à prova de futuro”, tendo-se
destacado como a única Empresa que participou
de todos os projetos FTTH em Portugal.

Novabase realiza Tech Week
Mostrar a força da Novabase como empresa que cria soluções tecnológicas de vanguarda e como
a tudo isto se pode ligar o design. Foi o objetivo da primeira edição da “Tech Week, Interaction
Ahead”, que decorreu entre 28 de outubro e 1 de novembro, na sede da empresa. Uma semana
que surpreendeu, trazendo à discussão as diferentes formas de como a tecnologia está presente
no nosso dia-a-dia. Atenta ao futuro, a Tech Week deu ainda a conhecer as tecnologias que estão
a surgir nas mais diversas áreas e dispositivos que já hoje poderiam ser parceiros essenciais na
vida moderna. Uma semana que contou também com a participação de parceiros, clientes,
colaboradores e algumas figuras públicas de diferentes backgrounds. Este evento mostrou ainda
que a Novabase é uma empresa atenta às grandes tendências tecnológicas, posicionando-a como
advisor nos processos de decisão que envolvam tecnologia a médio/longo prazo.

Maksen alarga
e estende a
Moçambique
Com o objetivo de acompanhar as
necessidades dos clientes no contexto atual
de grande concorrência e mobilidade a nível
global, a Maksen tem procurado desenvolver
o seu know-how em áreas de ponta.
Assim, reforçou a equipa dedicada às áreas de
Customer Analytics & Business Intelligence e
acompanhando as tendências tecnológicas
e as necessidades associadas à mobilidade
e flexibilidade mundial, tem sido realizada
uma grande aposta no desenvolvimento
de serviços na área de Cloud Computing
com vista à oferta de serviços realmente
diferenciadores. Para alargar atividades,
inaugurou ainda um novo escritório em
Moçambique, com a perspetiva de reforçar
o seu posicionamento num mercado que
deverá registar um crescimento anual de
8% durante os próximos anos. Esta aposta
foi o ponto de partida para o que será uma
atuação mais próxima nos sectores de
Telecomunicações, Banca e Energia.

RENTELECOM
aposta em todas as frentes

PwC lança
estudo sobre
entretenimento
e media

Cisco: mobilidade
potencia novas
oportunidades
O tráfego global de dados móveis
aumentará 13 vezes entre 2012 e 2017,
antecipa o mais recente VNI Global Mobile
Data Traffic Forecast da Cisco. À medida que
as organizações e operadores respondem a
este aumento de tráfego e mais dispositivos
portáteis inteligentes entram na rede, o
acesso através de Wi-Fi e de small cells pode
criar novas oportunidades de receita para
as TIC, estando a tornar-se um elementochave na estratégia dos operadores
para os dados móveis. O estudo IBSG
BYOD Financial Impact da Cisco mostra
ainda que uma abordagem abrangente à
mobilidade, especialmente o BYOD, está
a ajudar a impulsionar a inovação entre os
colaboradores. Para todos os setores, o
futuro da mobilidade vai depender de como
usamos a tecnologia para criar melhores
ligações e ideias mais claras. Ao ligar pessoas,
processos, dados e objetos, a mobilidade
impulsiona o crescimento da Internet of
Everything (IoE).
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A RENTELECOM é a subsidiária do grupo REN,
criada em 2002, para alavancar o know-how
adquirido nas redes de telecomunicações de
segurança ao serviço da gestão e operação
das redes energéticas. Estas infraestruturas são
das mais estáveis em Portugal e mesmo no
mundo. A empresa tem às sua disposição cerca
de 7 mil km de fibra ótica, incluindo 6 ligações
a redes espanholas de utilities, que permitem
implementar as mais diretas ligações entre Lisboa
e Madrid. Atua no mercado de operadores,

onde disponibiliza acesso a áreas técnicas para
instalação de antenas e de equipamento técnico
de suporte, e tem uma oferta de serviços de
dados que utiliza tecnologias como SDH, DWDM
e IP/MPLS, também para clientes empresariais.
Tem ainda serviços de housing em Lisboa e no
Porto, através de Datacenters. Tem ainda um
posicionamento muito relevante no mercado
de utilities, onde o seu know-how é considerado
diferenciador e onde tem vindo a executar
diversos projetos.

O “Global Entertainment and Media Outlook” é
o mais recente estudo global de referência da
PwC, onde são analisados os dados passados
e previsionais de vários segmentos do setor
de entretenimento e de media. Na edição de
2013, a 14ª, são analisadas as tendências de
consumo dos utilizadores, a forma como os
novos padrões de consumo podem obrigar
à alteração de estratégias futuras e, ao nível
dos segmentos, a forma como algumas destas
tendências afetam os principais players do
setor: consumidores, agências de publicidade,
criadores de conteúdos e distribuidores digitais.

E, pela primeira vez, a PwC efetuou uma análise
das principais tendências globais em português,
onde inclui previsões acerca do mercado
nacional. Compreender os dados e padrões de
consumo e de publicidade explorados neste
estudo e as tendências que
explicam estes padrões
de gastos, comparando
os dados globais com
os dados de Portugal,
resultará certamente num
maior conhecimento do
setor.

IBM reforça
portefólio de
serviços na Cloud
A IBM tem um conjunto de novas ofertas que
reúnem soluções cloud com capacidades
analíticas de alto valor, projetadas para ajudar
os clientes a transformarem e fazerem crescer
os seus negócios. Os novos serviços permitirão
extrair informações e conhecimento dos
dados armazenados, oferecendo aos gestores
e administradores tomadas de decisões
mais rápidas e eficazes. A combinação entre
os contributos da SoftLayer, recentemente
adquirida pela IBM, e as capacidades Cloud,

construídas a partir de open standards, oferece
às empresas a capacidade de partilharem
conhecimento, experiências em tempo real e em
segurança. Como parte dessa estratégia, a IBM
lançou ainda novas ofertas na área de mobile e
social business, alargando o portefólio de mais
de cem ofertas de software-as-a-service (SaaS),
com maiores capacidades agregadas de Cloud
e novos sistemas integrados e especializados
também para ambientes híbridos de Cloud
computing.

www.apdc.pt

Accenture: Empresas têm que
reforçar colaboração marketing/TI

Data Center
da PT
na Covilhã
potencia
SmartCloudPT
Como recente investimento no seu novo
Data Center da Covilhã, inaugurado em
setembro, a Portugal Telecom expandiu o
seu posicionamento global no mercado de
cloud e serviços de data center, aproveitando
a presença internacional do grupo em quatro
continentes e o seu ecossistema de parceiros
líderes para capturar ainda negócios em
outras geografias. O grupo tem já disponível
uma ampla oferta de soluções direcionada
para todos os segmentos de mercado. Como
o MEO Cloud, através da qual endereça as
necessidades do segmento de consumo.
Já para o segmento empresarial, foi criado
um conjunto abrangente de soluções de
cloud computing. A oferta de Soluções
SmartCloudPT acaba de ser reconhecida no
âmbito do EuroCloud Europe Awards 2013
como o melhor serviço da Europa na categoria
Best Cloud Service Product.
O Data Center da PT na Covilhã é um
investimento de referência, que culmina o
ciclo de transformação tecnológica iniciado
em 2008, com o lançamento do MEO.
Entendendo que a sua rede – de FTTH e de
4G/LTE - é um ativo diferenciador e uma

A falta de colaboração entre os Chief Marketing
Officers (CMOs) e os Chief Information Officers
(CIOs) ameaça a capacidade das empresas
garantirem uma boa experiência de cliente.
O ‘CMO-CIO Insights Survey’, um estudo da
Accenture, baseado num inquérito realizado a 400
executivos de marketing e 250 executivos da área
de TI em 10 países, mostra que só um em cada 10
executivos acredita que a colaboração entre CMOs
e CIOs está neste momento no nível correto. Os
CIOs estão mais empenhados nesta colaboração

do que os CMOs, já que mais de 3/4 dos CIOs
consultados (77%) concordam com a ideia de
que o alinhamento CMO-CIO é importante e só
57% dos CMOs pensam o mesmo. Os executivos
de marketing e de TI concordam que a tecnologia
é essencial ao marketing e que a sua principal
finalidade é conseguir gerar conhecimento sobre o
cliente (60% dos CMOs e 73% dos CIOs). O estudo
aconselha ainda várias medidas para fortalecer
o alinhamento e melhorar a colaboração entre
ambos.

vantagem competitiva estrutural, tem vindo a
transformar a sua oferta no fixo e no móvel,
tendo lançado em janeiro a primeira oferta
verdadeiramente convergente quadrupleplay, o M4O. O Data Center é um dos maiores,
mais eficientes e ecológicos data centers do
mundo. Representa um investimento de 90
milhões de euros na primeira e segunda fases,
que vai criar 1 400 postos de trabalho, diretos
e indiretos. Ocupa uma área total de 75.500
m2, sendo modular, já que é composto por
quatro blocos e tem capacidade de até 12.000
m2 de espaço de TI.

Com solução Nuage NetworksTM

Alcatel-Lucent reforça
investimento no ISEL
A Alcatel-Lucent e o Instituto Superior de
Engenharia de Lisboa (ISEL) anunciaram o reforço
da sua colaboração no High Leverage Network
Laboratory, um dos mais avançados e completos
laboratórios universitários do País em tecnologia
IP/MPLS, com a integração da mais recente
tecnologia de Software Defined Networks (SDN)
da Nuage NetworksTM.
Esta integração torna o ISEL numa das poucas
universidades europeias com um laboratório de
SDN, permitindo fortalecer a formação anual de
mais de 150 estudantes nas últimas tecnologias
das redes cloud, contribuindo fortemente para a
empregabilidade e competitividade dos alunos e
quadros portugueses no País e no mundo.
A Nuage NetworksTM, uma nova iniciativa da
divisão de IP Routing e Transport de Alcatel-

Lucent, tem aplicado uma forma de pensar
radicalmente nova baseada nas tecnologias
de SDN para endereçar os desafios na
implementação de Cloud Datacenters.
A Virtualized Services Platform (VSP) da
Nuage Networks estabelece as bases para uma
rede de datacenter aberta, dinamicamente
controlada e programável pela camada
aplicacional. Este reforço de investimento
reafirma o compromisso estrutural de AlcatelLucent com o desenvolvimento do futuro
tecnológico e competitivo de Portugal,
estando o laboratório aberto às empresas da
indústria das TIC e dos demais setores, que
poderão utilizar as instalações, bem como as
suas capacidades técnicas e cientificas para
implementar projetos conjuntos.

www.apdc.pt
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