“The Information Technology and the Energy Technology
Revolution will be like two giant rivers coming together.
And when it happens - when it really happens - it will
unlock more human potential, more innovation and more
possibilities to lift people out of poverty in a sustainable
way, than you can possibly imagine”.
Thomas Friedman, “Hot, Flat and Crowded”, Setembro 2008

Diogo Vasconcelos
Presidente da APDC

O combate às alterações climáticas é uma prioridade política
fundamental, em todo o mundo. Os compromissos europeus
de redução de gases com efeito de estufa são muito ambiciosos.
Para os atingir, é necessário, ao mesmo tempo, reduzir a
intensidade em carbono da economia e aumentar a eficiência
energética. Sem as TIC, não é possível atingir esses objectivos. É
por isso que o 18º Congresso das Comunicações assume uma
importância decisiva.
As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) têm sido
fundamentais para o desenvolvimento económico e social,
não apenas em Portugal, mas em todo o mundo. Mas hoje,
enfrentam igualmente novos desafios. No actual contexto
financeiro e regulatório, como avançar para as redes de nova
geração? Portugal em fibra óptica irá mesmo acontecer?
Como abraçar novos modelos de negócio, aproveitando o
potencial criativo de cada um, na lógica do mundo 2.0? Como
incorporar a dimensão energética nas cidades, fazendo das
cidades portuguesas verdadeiras “smart cities”? E que papel
pode o sector desempenhar na criação de uma economia
muito diferente, com baixa intensidade de carbono?
Queremos mobilizar as TIC para essa nova agenda de
oportunidades. Dos transportes aos edificios, da gestão
das cidades ao trabalho à distância, da logística às redes
eléctricas, os estudos são claros: o sector pode dar um
contributo determinante para reduzir as emissões de carbono
e aumentar a eficiência energética. Ao longo de três dias,
especialistas nacionais e internacionais vão partilhar consigo
as melhores práticas, apresentando casos concretos. Será
ainda divulgado o estudo “Smart Portugal” (encomendado
pela APDC à consultora BCG), que vai identificar e quantificar
as oportunidades de negócios que se abrem para as TIC
neste domínio.
Ao longo das últimas décadas, as TIC mudaram a forma
como comunicamos, aprendemos e interagimos uns com
os outros. As crises energética e financeira vão exigir novas
respostas, que passam por uma nova vaga de inovações. As
TIC são parte da solução.
O futuro passa pelo 18º Congresso das Comunicações.
Seja bem-vindo!

Pela primeira vez, o Congresso das Comunicações transcende
as preocupações específicas da indústria das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC) e assume uma dimensão
inter-nacional e inter-sectorial. Ao eleger como tema deste
ano “TIC e Alterações Climáticas”,a APDC proporciona uma
plataforma de reflexão e debate sobre um tema de grande
actualidade e importância.

Jorge Vasconcelos
Presidente da APDC

Como Presidente do Congresso das Comunicações 08’, a
minha missão consiste em facilitar a divulgação de informação
e a construção de novas e inovadoras parcerias no âmbito das
alterações climáticas.

Ciência e política das alterações climáticas, recentes desenvolvimentos tecnológicos e casos
internacionais de aplicação das TIC a outros sectores na perspectiva da sustentabilidade
serão alguns dos principais temas abordados, assim como a pegada de carbono das TIC e as
perspectivas de evolução do sector em Portugal.
Teremos também a oportunidade de ouvir os pontos de vista dos principais responsáveis das empresas,
da política e da regulação das comunicações. Este ano, contaremos ainda com a participação de
actores relevantes de outros sectores, com destaque para a energia, transportes, edifícios e indústria.
O objectivo da sua presença é permitir identificar, através de um diálogo multi-disciplinar, aplicações
inovadoras das TIC em cada sector, fomentando a construção de novas parcerias entre empresas que
actuam em Portugal.
No Congresso das Comunicações será ainda divulgado o estudo “Smart Portugal 2020”, cuja
elaboração envolveu os principais agentes ligados aos sectores das TIC, energia, indústria e transportes.
Seguindo a metodologia do estudo internacional “Smart 2020”, a análise específica do caso português
é fortemente orientada para a prática, revelando novas oportunidades de negócio resultantes da
aplicação das TIC a vários sectores. Estas soluções “win-win-win” trazem benefícios economicamente
quantificáveis à indústria das TIC e às empresas de outros sectores e beneficiem ainda a sociedade
portuguesa no seu todo ao reduzir emissões de gases de efeito de estufa e importações de energia.
Estou certo que o Congresso das Comunicações’08, pela informação actual e quantificada que
irá oferecer e pelo debate inter-sectorial que irá proporcionar, será uma oportunidade única para
compreender as oportunidades abertas à indústria portuguesa pela nova política europeia de energia
e alterações climáticas.

A Organização do Congresso , agradece a especial colaboração de Carla Pedro
(Gestora do Projecto Cisco Urban Development - CUD, para a Cidade de Lisboa)

PROGRAMA

11 de novembro | NOVEMBER 11TH
Abertura Oficial do Congresso

09H00

AUDITÓRIO 1

OFFICIAL OPENING OF THE CONGRESS

Presidente do 18º Congresso das Comunicações
Jorge Vasconcelos
Presidente da APDC
Diogo Vasconcelos
SE o Presidente da Comissão Europeia
José Manuel Durão Barroso (1)
SE o Presidente da Câmara de Lisboa
António Costa
SE o Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional
Francisco Nunes Correia
Sua Excelência o Presidente da República
Aníbal Cavaco Silva

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E O FUTURO

10H15

AUDITÓRIO 1

CLIMATE CHANGE AND THE FUTURE

11H45

Keynote Speaker:
Chris Hope - Universidade
de Cambridge

Oradores | Speakers:
Bill St. Arnaud - Canarie Inc.
Carlos Zorrinho - Plano Tecnológico
Martin Fleming - IBM

Moderador | Moderator:
Jorge Moreira da Silva - Presidência
da República

coffee-break

12H15

AUDITÓRIO 1

“CALL FOR ACTION”: As TIC como Parte Fundamental da Solução (Dever e Oportunidade)
ICT as a Key Part of the Solution (Duty and Opportunity).

13H00

Oradores | Speakers:
Linda Mauperon - Comissão Europeia
Luís Neves - GeSI (Global e - Sustainability Initiative) & Deutsche Telekom
Jorge Vasconcelos - Presidente do 18º Congresso das Comunicações

Moderador | Moderator:
Graça Carvalho - Comissão
Europeia (Consultora do Presidente)

ALMOÇO | LUNCH

MELHORES PRÁTICAS DE APLICAÇÃO DAS TIC:
A Inovação ao Serviço do Clima, dos Consumidores e das Empresas

14H30

AUDITÓRIO 1

BEST PRACTICES OF ICT APPLICATION: Innovation at the service of the climate, the consumer and the Organizations.

Keynote Speaker:
Alexander Ellis - Embaixador
do Reino Unido em Portugal

(1) Mensagem Gravada | Recorded Message

Oradores | Speakers:
Bruce Stanford - British Telecom
Dan Weinstock - Better Place
José Carlos Gonçalves - Logica Iberia
Livio Gallo - ENEL
Martin Vesper - Yello Strom

Moderador | Moderator:
Pedro Carlos - APDC

16H00

coffee-break

O Futuro das TIC:
Novos Sistemas e Tecnologias para Enfrentar as Alterações Climáticas
THE FUTURE OF ICT: New Systems and Technologies to Help Fighting Climate Change.

SMART GRIDS: O Futuro das Tic na Criação das NGN’s do Sector Eléctrico
The Future of the ICT in the creation of the NGNS of the Electricity Sector.

AUDITÓRIO 1

16H30

Oradores | Speakers:
Alberto Barbosa - Efacec
António Pires dos Santos - IBM
Christian Feisst - Cisco
José Basílio Simões - ISA
João Peças Lopes - FEUP
Paulo Pinto Almeida - EDP

Moderador | Moderator:
Lurdes Ferreira - Público

SMART TRANSPORTATION:
O Futuro das TIC na Optimização e Virtualização das Redes de Transportes
The Future of the ICT in the Optimization and Virtualization of Transportation Networks.

AUDITÓRIO 2

16H30

Oradores | Speakers:
Moderador | Moderator:
Álvaro Costa - TRENMO
Pedro Guerreiro - Jornal Negócios
Doris Shroecker - European Comission
José Alves Marques - Link Consulting
Kamal Hassan - Skymeter
Manfred Engl - T-Systems
Rodrigo Becerra Mizuno - Microsoft

SMART HOMES & BUILDINGS:
O Futuro das TIC na Convergência dos Sistemas de Gestão
The Future of the ICT in the Convergence of Building Management.
AUDITÓRIO 3

16H30

Oradores | Speakers:
David Savage – Schneider
Fernando Luís Neves – QuiiQ
Jorge Pereira – Comissão Europeia
Júlia Seixas – E. Value
Paulo Varela – Visabeira

Moderador | Moderator:
João Pedro Costa - Revista Arquitecturas

BREAKOUT SESSION
Estado do FTTH (&FTTx) em Portugal e no Mundo – Visão do Futuro
14H30

The State of FTTH (&FTTX) in Portugal and worldwide

GME

Auditório 3

DIA

12 de novembro | NOVEMBER 12TH
O caso português: hoje e em 2020
THE PORTUGUESE CASE: Today and in 2020

AUDITÓRIO 1

09H30

Oradores | Speakers:
João Bento - Brisa
Jorge Cruz de Morais - EDP
Luís Filipe Pereira - EFACEC
Vítor Baptista - REN

11H00

Moderador | Moderator:
Ricardo Costa - SIC

coffee-break - Patrocínio CBE

QUE INCENTIVOS À MODERNIZAÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS
DE REDE PARA CUMPRIR 2020 E ALÉM?
WHAT ARE THE INCENTIVES TO MODERNIZE NETWORK INFRASTRUCTURES
TO MEET THE CHALLENGES OF 2020 AND BEYOND?
Entrega do Prémio PLUG
PLUG Award - Apritel

Regulação e Investimento para as Redes e Serviços de Nova Geração
- COMUNICAÇÕES ELECTRÓNICAS

Regulation and Investment for the Next Generation Networks and Services - ELECTRONIC COMMUNICATIONS

AUDITÓRIO 1

11H30

Oradores | Speakers:
José Ferrari Careto - Anacom
Carlos Correia - Vodafone
Duarte Bruschy - Zon
Filipa Carvalho - Sonaecom
Paulo Neves - ONI
Sofia Gaspar - Ar Telecom

Moderador | Moderator:
Alexandra Machado - Jornal de Negócios

Regulação e Investimento para as Redes e Serviços de Nova Geração - ENERGIA
Regulation and Investment for the Next Generation Networks and Services - ENERGY

AUDITÓRIO 2

11H30

Oradores | Speakers:
Aníbal Santos - REN, SGPS, Univ. Católica Portuguesa
José Braz - ERSE
Paulo Toste - Iberdrola
Pedro Pita Barros - Universidade Nova de Lisboa

13H00

Moderador | Moderator:
Ana Suspiro - Diário de Notícias

ALMOÇO | LUNCH

EMPREENDEDOR GLOBAL: The Web Revolution is far from over.
Let’s discuss Global Entrepreneurial Opportunities

GLOBAL enterpriser: The Web Revolution is far from over. Let’s discuss Global Entrepreneurial Opportunities

11H30

AUDITÓRIO 1

14H30

Key Note Speaker:
Martin Varsavsky – FON

BREAKOUT SESSION
SMART Enterprises: Estratégias de Desmaterialização em Empresas High Tech
SMART Enterprises: Virtualization Strategies for High Tech Organizations

GMS

Auditório 3

Smart Life: O Impacto da Desmaterialização no Estilo de Vida
Smart Life: The Impact of Dematerialization on Lifestyle

AUDITÓRIO 1

15H00

Key Note Speaker:
Maria Manuel Leitão Marques
Secretária de Estado Modernização
Administrativa

16H00

Oradores | Speakers:
António Murta - Centro de Excelência
para a Desmaterialização de Transacções
João Trocado da Mata - Plano
Tecnológico da Educação
Marcos Baptista - CTT
Rogério Carapuça - Novabase

Moderador | Moderator:
Carlos Vargas - RTP

coffee-break - Patrocínio CBE

TIC Pós-carbono: Das Alterações Climáticas às Alterações Sociais
POST carbon ICT: From Climate Change to Social Change

A Nova Televisão: Faça Você Mesmo
The New Television: Do It Yourself

AUDITÓRIO 1

16H30

Oradores | Speakers:
Moderador | Moderator:
José Carlos Soares - Cabovisão
Marta Neves - APDC
José Marquitos - RTP*
Nuno Artur Silva - Produções Fictícias
Nuno Bernardo - Be Active
Susana Barbato - Clix Smart
Vera Pinto Pereira - MEO
* a confirmar

Web 2.0: Um Motor de Inovação Social
Web 2.0: The Engine for Social Innovation

AUDITÓRIO 2

16H30

Oradores | Speakers:
Ali Clabburn - Liftshare
João José Pinto Ferreira – FEUP
Joaquim Croca – Vodafone Group, Plc
Paul Miller – The School of Everything

Moderador | Moderator:
João Meneses - Tese

The Energy Internet: Novos Empreendedores, Novos Investidores

16H30

15H00

AUDITÓRIO 3

The Energy Internet: New Entrepreneurs, New Investors.
Oradores | Speakers:
João Trigo da Roza – APBA
Luís Manuel – EDP Inovação
Luís S. Pinto – Sustinova
Miguel Matias – Self Energy
William Stevens – Europe Unlimited

Moderador | Moderator:
Joaquim Paiva Chaves - Edifer

BREAKOUT SESSIONS
Green Company como Factor de Competitividade
Green Company as a Competitive Advantage

Deloitte
Auditório 3

13 de novembro | NOVEMBER 13TH

09H30

AUDITÓRIO 1

POWER TO THE PEOPLE
Oradores | Speakers:
Benoit Felten - Yankee Group
José Pacheco Pereira - Historiador
Paul Lee - Deloitte
Rodolfo Correia - Ericsson

Moderador | Moderator:
Carlos Liz - APDC

FROM DIGITAL TO SMART CITIES

09H30

AUDITÓRIO 3

WORKSHOP - PART I

11H00

Key Note Speaker:
João Ferrão - Secretário de Estado do Ordenamento
do Território e das Cidades
Volker Buscher - ARUP

Moderador | Moderator:
Carla Pedro - APDC

Mesa redonda com a participação de representantes
das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional
António Paiva - CCDR Centro
Maria Leal Monteiro - CCDR Alentejo
Paulo Gomes - CCDR Norte
Vitor Nogueira - CCDR Lisboa

coffee-break - Patrocínio CBE

O IMPACTO DA MOBILIDADE

11H30

AUDITÓRIO 1

11H30

AUDITÓRIO 3

THE IMPACT OF MOBILITY

12H30

Key Note Speaker:
Karim Taga - Artur D. Little

FROM DIGITAL TO SMART CITIES
WORKSHOP - PART II

ALMOÇO | LUNCH - Patrocínio Sonaecom

Oradores | Speakers:
António Henriques da Silva - UNITEL
Carlos Miguel Oliveira - Leadership
Carlos Oliveira - Mobicomp
Rui Nunes - Google
Vasco Pinto Ferreira - Movensis

Moderador | Moderator:
Hans-Erhard Reiter - APDC

NOVAS REDES, MAIS SUSTENTABILIDADE?

14H00

AUDITÓRIO 1

NEW NETWORKS, MORE SUSTAINABILITY?

15H30

Oradores | Speakers:
António Beato Teixeira - Alcatel-Lucent
Carlos Brazão - Cisco
Hans-Erhart Reiter - Ericsson
João Picoito - Nokia Siemens/Networks
Mario Cavestany - IBM

Moderador | Moderator:
Paulo Vicente - Accenture

coffee break - Patrocínio CBE

O ESTADO DA NAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES

16H00

AUDITÓRIO 1

THE STATE OF THE NATION IN COMMUNICATIONS

Oradores | Speakers:
Ângelo Paupério – Sonaecom
António Carrapatoso – Vodafone Portugal
Estanislau Costa – CTT
Rodrigo Costa – ZON
Xavier Martin – ONI
Zeinal Bava – Portugal Telecom

Moderador | Moderator:
Diogo Vasconcelos - APDC

A VISÃO DO REGULADOR
THE REGULATOR’S VISION

José Amado da Silva – Presidente da Anacom

SESSÃO DE ENCERRAMENTO

18H30

AUDITÓRIO 1

CLOSING SESSION

Presidente do 18º Congresso das Comunicações
Jorge Vasconcelos
Presidente da APDC
Diogo Vasconcelos
SE o Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações
Mário Lino

Tecnologias para Optimizar o Consumo de Gás, Electricidade
e Água da sua Casa.

Smart Portugal
2020
O protocolo de Quioto representou o primeiro compromisso
quantificado da comunidade internacional no combate
contra o aquecimento global em resultado do aumento de
concentração de gases de efeito de estufa (GEE) na atmosfera.
Estudos mais recentes têm vindo a demonstrar a necessidade
e, em alguns casos, a insuficiência das metas estabelecidas
pelo protocolo de Quioto.
Em 2008, a Global eSustainability Initiative (GeSI) publicou
o relatório SMART 2020 que quantifica, pela primeira vez, o
impacto actual e potencial das tecnologias de informação
e comunicação (TIC) nas emissões globais de GEE, não só
em termos da “pegada” própria, mas também do impacto
potencial sobre outros sectores.
É no seguimento do relatório SMART 2020 que surge o
relatório Smart Portugal 2020, desenvolvido pela APDC com a
colaboração do Boston Consulting Group. O relatório, primeiro
de uma série de aplicações nacionais do estudo global, procura
estabelecer o ponto de partida e identificar oportunidades
de utilização das TIC para redução das emissões de GEE em
Portugal.
Os compromissos de emissões de GEE assumidos por Portugal
para 2012 foram há muito excedidos e tanto tendências
históricas como uma projecção realista “Business as Usual”
para os próximos anos, mesmo com as iniciativas de eficiência
energética já em curso, não permitem ser optimista sobre a
possibilidade de cumprimento dessa meta.
Apesar do sector das TIC representar, em Portugal, apenas
uma pequena parte das emissões de GEE actuais e futuras
(~1,4% em 2020), o estudo mostra que activando o potencial
das TIC através de várias iniciativas é possível reduzir as
emissões totais de GEE em 15%, (mais de dez vezes o impacto
directo do sector), possibilitando, assim, o cumprimento dos
objectivos para 2020 actualmente em discussão.
O potencial de redução de emissões estimado noutros
sectores da economia por aplicação das TIC permitiria
reduções de até 11,9 MtonCO2e, isto é, o equivalente a 2,2
milhares de milhões de euros em poupanças de custos com
carbono e com energia. Este potencial de redução induzido
resulta não apenas da desmaterialização de processos e
interacções, mas também de aplicações ao nível das redes
de transporte de energia, edifícios, transportes e motores e
processos industriais.

O estudo aponta 3 áreas chave – correspondentes a 55% do
potencial identificado - onde as TIC podem actuar no combate
às alterações climáticas:
• Sistemas de “Pagamento por Emissões e Gestão de
Congestionamento Urbano” em transportes,
• Sistemas de gestão do transporte, distribuição e consumo de
energia eléctrica, conhecidos como “Smart Grids”,
• Sistemas de gestão inteligente de eficiência energética em
edifícios.
Nestas áreas, o desafio representa para o sector, e para a
economia em geral, uma nova oportunidade de crescimento,
baseada num novo modelo. Para estas oportunidades
são apontados caminhos onde o desenvolvimento e
implementação de soluções pioneiras podem não só dar
um contributo decisivo para a redução de emissões de GEE,
como também constituir soluções tecnológicas exportáveis,
contribuindo assim para o crescimento da economia nacional
com baixa intensidade de carbono.

Iniciativa

carbono
neutro
Neutralizar as emissões de CO2 é mais um dos compromissos
que a Direcção da APDC - Associação Portuguesa para o
Desenvolvimento das Comunicações, assume neste 18º
Congresso. O tema “As TIC e as Alterações Climáticas” espelha
a importância que a APDC dá à necessidade de reduzir as
emissões de gases de efeito de estufa (GEE) e a convicção
que tem do papel activo que as TIC podem e devem ter
nesta matéria. É com esta convicção que a APDC aproveita a
oportunidade para demonstrar que é necessário agir desde
já e que é através de pequenos gestos que se conseguem
grandes conquistas.
A neutralização das emissões de CO2 associadas ao
Congresso das Comunicações’08 é não só uma consciência
da co-responsabilidade da APDC no combate às alterações
climáticas, mas também aspira ser uma demonstração
motivadora para que cada um de nós tenha uma atitude
transformadora, e para que as TIC sejam um impulsionador
efectivo desta causa.
Esta iniciativa insere-se no designado Mercado Voluntário de
Carbono, esforço que ocorre em paralelo com o Protocolo
de Kyoto e que se diferencia na medida em que os seus
participantes não possuem obrigatoriedade de quotas de
emissões e a decisão em participar neste mercado configurase como uma iniciativa voluntária.

A decisão de anular as emissões de CO2 do Congresso
Comunicações’08 implicou a definição do âmbito de
intervenção, tendo-se assumido que envolveria as emissões
de CO2 relativas às deslocações terrestres e aéreas dos
congressistas e convidados, oradores e staff, e as relativas
às restantes fontes de emissão de CO2 de acordo com as
especificações definidas pelo GHG Protocol (GreenHouse
Gas Protocol).
A metodologia aplicada está em conformidade com as
espcificações internacionais, foi conduzida pela empresa
ECO2Balance e a responsabilidade da sua certificação cabe à
TÜV Br, entidade acreditada pela ONU neste âmbito, o que lhe
confere a credibilidade e autentacidade exigíveis.
A opção estratégica de neutralização das emissões calculadas,
passa pela aquisição de VER’s (Verified Emitions Reductions)
através da CantorCO2e, em quantidade equivalente.
Adicionalmente, a Direcção da APDC ao desejar enfatizar o
carácter nacional desta iniciativa, assumiu plantar árvores
autóctones (seleccionadas pelos técnicos do ICNB) em
número necessário à neutralização das tCO2e, numa área da
Reserva Natural da Serra da Malcata, produzindo um efeito de
dupla mitigação do inventário calculado para esta iniciativa. Ao
tornar o Congresso Comunicações’08 uma Iniciativa Carbono
Neutro, devidamente certificada, não só neutralizámos, como
acreditamos ter sensibilizado para que todos contribuam.

Congresso das Comunicações’08
ao alcance de todos
Mais do que o grande encontro nacional de análise e debate
dos grandes temas ligados às TIC e que são estruturantes
para a economia e a sociedade como um todo, o Congresso
das Comunicações’08 é sobretudo um projecto que tem por
objectivo aproximar a sociedade das tecnologias, através
da promoção da utilização destas. Apostando na TV móvel
e nas plataformas on-line, a APDC quer ir ainda mais longe e
chegar a todos os interessados no evento e no sector.
A 18ª edição do Congresso das Comunicações, organizada
pela Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das
Comunicações (APDC), não é apenas o mais importante
fórum de debate, este ano em torno do papel das TIC nas
alterações climáticas e das oportunidades de negócio para o
sector que daí poderão surgir. É igualmente um evento que
pretende impulsionar a inovação e promover a utilização
cada vez mais alargada das soluções tecnológicas que vão
ficando disponíveis no mercado.
Na era da globalização, a APDC quer levar ainda mais longe a
análise e o debate dos temas que verdadeiramente importam
a todos. Longe vão os tempos em que a tecnologia era um
feudo de poucos. Hoje, é uma realidade incontornável, que
diz respeito a cada um de nós. Especialmente quando na
edição deste ano do Congresso se faz, pela primeira vez, a
ponte entre a tecnologia e dois temas determinantes para o
futuro da humanidade: as alterações climáticas e a eficiência
energética.
Porque estes são assuntos que não podem nem devem
limitar-se aos especialistas do sector, a APDC veio, uma vez
mais, dar o exemplo, ao recorrer a algumas das mais recentes
inovações no campo da difusão audiovisual. Potenciando
o papel que a televisão móvel e as plataformas on-line
desempenham na comunicação de massas, a Associação
volta a disponibilizar a transmissão em directo do Congresso
através de um canal de televisão móvel próprio, um projecto
em colaboração com a RTP Mobile que arrancou em 2006 e
que este ano volta a marcar pela positiva o evento.
E tal como tem vindo a acontecer desde 2004, o Congresso
será igualmente transmitido através da Internet, quer
mediante um site da APDC especialmente criado para o
efeito – http://congresso08.apdc.pt.

Empresas Presentes
4A - ALCATEL - Lucent
4B - CTT
4C - RTP
4D - HP
4E - CISCO
4F - ERICSSON
4G - APDC
4H - CREDENCIAÇÃO
5A - DELTA
5B - HUAWEI
5C - Redes comunitáriAs
de banda larga
5D - CABOVISÃO
5E - CBE
5F - FCCN
5G - projecto monit
5H - VIACONSULTING
5O - ECO2BALANCE
5M - NEEACONSULTING
5L - Fundação portuguesa
das comunicações
5J - VIKING-TELECOM
5I - ZON
5N - UNITELCO
5P - VIATECLA

VENTURE LOUNGE
SALA 1.05 - VISABEIRA GLOBAL /
REAL LIFE TECNOLOGIES
SALA 1.07 - SESSÕES PARALELAS
SALA 1.08 - SESSÕES PARALELAS

Apoio:

SESSÕES PARALELAS
12 NOV. - Pavilhão 4
SALA 1.08
11H30 		
15H00		
16h30		

CTT - Personalização das Comunicações
ERICSSON - Full Service Broadband: The Network Transformation
HUAWEI - The Green Wireless Evolution

SALA 1.07
14H30 - 18H00 NEC PHILIPS - O Futuro das Comunicações Unificadas NEC Univerge ®360

EMPRESAS PRESENTES

ALMOÇO
EMPREENDEDOR GLOBAL
Dia 12 NOV

Com a presença de:
Martin Varsavsky
Quem melhor do que Martin Varsavsky para falar de
empreendedorismo?

Ambisig
AnubisNetworks
Awesome Software
Basemed, Lda
C-Side - Soluções Inteligentes, S.A.
Digital Minds, Lda
Fleet Global
GuestCentrinc
I.Zone SGPS, SA
Ideavity
ISA - Instrumentação e Sistemas de Automação, Lda
Klab, SA
Plux - Engenharia de Biosensores
Quidgest
Seamlink - Seamless Enterprise Link, LDA
Self Energy
Spawn Studios, LDA
Spectralblue- Pervasives Tecnologies, LDA
TimeBI

Nos últimos 20 anos, este empresário de origem argentina
fundou sete empresas, a primeira das quais em 1984, quando
ainda estava na faculdade. Entre as suas empresas encontramse a FON Wireless Limited , Ya.com , Jazz Telecom, S.A. , Viatel
Holding , Medicorp Inc. A sua aposta mais recente chama-se FON
e tem como objectivo cobrir o mundo com uma rede de acesso
grátis à internet. Tem como principais investidores o Google e o
Skype e conta com 700 mil aderentes em todo o mundo.
Martin Varsavsky virá a Lisboa a convite da APDC para intervir
no Congresso das Comunicações. A sua intervenção está
agendada para as 14h30 do dia 12 de Novembro. Martin falará
sobre o impacto da revolução da web 2.0, dos seus mais recentes
investimentos em start ups tecnológicas. Com o seu faro único,
anda sempre em busca de novas oportunidades - ele é business
angel em mais de vinte empresas tecnológicas. O portfolio de
Martin inclui as seguintes empresas: Sevenload GmbH , Sonico,
Technorati, Inc., Tumblr , Video Publishing On Demand, Wikio,
23andMe, Inc., Azureus, Inc., Dopplr, El Moralejo ,GSpace, Eolia,
Joost Operations, S.A., Menéame Comunicacions, S.L., Mobuzz
tv, Moneytrackin, S.L., Netvibes, OPEN Business Club AG, Plazes
AG e Seesmic
Membro fundador da Fundação Clinton, foi o Empresário
Europeu de Telecomunicações (1998), Empresário Europeu do
Ano pela ECTA (1999) e Global Leader for Tomorrow pelo Fórum
Económico Mundial de Davos, em 2000.
No seu blogue http://english.martinvarsavsky.net/ , Martin fala
das suas viagens pelo mundo, dos seus investimentos e da
sua visão sobre as oportunidades que a actual crise abre aos
empreendedores mais atentos.
Uma oportunidade única para conhecer e interagir com um dos
mais notáveis e bem relacionados empreendedores mundiais
na área tecnológica.
Almoço de acesso reservado

Oradores

TIC E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
ORADORES
Alberto Barbosa
Administrador e Membro da Comissão Executiva do Grupo EFACEC, sendo responsável pelos pelouros de Coordenação Comercial do
Mercado Nacional do Grupo e Coordenação de todas as Actividades de Sistemas do Grupo, Administrador Executivo de várias empresas
Nacionais e Internacionais, Director Geral, Director, Chefe de Divisão, Chefe de Departamento de Automatismos e Regulação, Engenheiro
de Estudos, Professor e Assistente Universitário. A convite da Comissão das Comunidades Europeias (CEC) foi representante nacional no
grupo de trabalho PCTE no âmbito da área de TI. Em 1988 foi nomeado “Expert” da CEC, tendo participado em várias actividades e trabalhos
de consultoria, nomeadamente na avaliação de projectos candidatos ao programa Esprit. É licenciado em Engenharia Electrotécnica.

Alexander Ellis
Embaixador do Reino Unido em Portugal. Ao longo da sua carreira desempenhou cargos de evidência nos mais diversos
órgãos internacionais. Entre 2005 e 2007 foi Segundo Conselheiro do presidente da Comissão Europeia. Foi anteriormente
representante do Reino Unido em Bruxelas, tendo ainda prestado serviço em Madrid e África do Sul. É um reconhecido
especialista na análise do papel dos países europeus na construção do espaço comunitário e no alertar para as consequências
do actual panorama económico nas metas estabelecidas pela União Europeia para reduzir as emissões de CO2.

Ali Clabburn
Director-Geral e fundador da Liftshare.com. No seu último ano como estudante universitário, desenvolveu um esquema
inovador de partilha de automóveis que está a contribuir para a redução do tráfego rodoviário e da poluição no Reino Unido. Hoje
em dia o liftshare.com conta com uma vasta rede de colaboradores: mais de 100 mil membros individuais e 180 autoridades
locais. As 600 redes de partilha de automóveis já implementadas permitem poupar cerca de 40 milhões de quilómetros em
deslocações.

Álvaro Costa
Presidente do Conselho de Administração da Trenmo Engenharia. Para além do seu longo currículo de docente e investigador, foi
consultor de numerosas organizações e empresas públicas e privadas, tendo ocupado, entre 1997 e 2002, o cargo de Administrador
da Sociedade de Transportes Colectivos do Porto (STCP). É licenciado em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto (FEUP), PhD pela Universidade de Loughborough, no Reino Unido, e Mestre em Transportes pelo Instituto
Superior Técnico desde 1992. É Professor Associado da FEUP e coordenador do Doutoramento em Transportes da FEUP.

André Almeida
Responsável pelo desenvolvimento e gestão de produto da Zon Multimédia. Lidera os quatro principais áreas de negócio
desta operadora de cabo (pay-TV, Internet, voz e móvel) e por uma equipa de mais de 40 pessoas. Antes de ingressar na
Zon foi responsável pela unidade de desenvolvimento de negócio da PT Comunicações e líder de projecto de estratégia e
desenvolvimento de negócio na Portugal Telecom. Iniciou a carreira profissional na Boston Consulting Group. É formado em
Engenharia e Gestão Industrial pelo IST, tendo um MBA pelo Insead.

Ângelo Paupério
Vice-Presidente Executivo da Sonae SGPS, Presidente da Sonaecom SGPS, Administrador da Sonae Distribuição, SGPS
e da Sonae Sierra, SGPS. É também Professor convidado do Instituto Superior de Estudos Empresariais da Universidade
do Porto. Licenciado em Engenharia Civil pela Universidade do Porto, tem um Mestrado de Gestão de Empresas - MBA
(ISEE- Instituto Superior de Estudos Empresariais da Universidade do Porto).

Aníbal Durães dos Santos
Além de membro do Conselho de Administração da REN SGPS, desempenha as funções de membro do Conselho Directivo
da Elecpor desde Dezembro de 2006 e de membro do Conselho Consultivo da Portugal Telecom, SGPS. Aníbal Santos
foi, ao longo da sua vida profissional, administrador de diversas sociedades comerciais, tendo ocupado ainda os cargos
de Director Geral do Gabinete para os Assuntos Comunitários do MIE, presidente da Secção Portuguesa do CEEP e VicePresidente Europeu. Foi Director do Departamento de Economia da Universidade Católica Portuguesa (1987-1993) e é
Professor nesta Universidade. É licenciado em Finanças, pelo ISCEF, e doutorado em Economia, pela UCP.

António Beato Teixeira
Presidente do Conselho de Administração e Administrador Delegado da Alcatel-Lucent Portugal desde Janeiro de 2007.
Ex-Director Geral na Nortel para a Vodafone Portugal, Europa do Leste, Médio Oriente e África e Ex-Vice-Presidente de
Tecnologia e Rede da TIW no Brasil, desempenhou funções na Portugal Telecom e na ITT-Standard Eléctrica. É licenciado
em Engenharia de Telecomunicações e Electrónica no Instituto Superior Técnico e Pós-Graduado pela Universidade
Católica e pela Harvard Business School.

António Carrapatoso
Presidente do Conselho de Administração da Vodafone Portugal. É membro do conselho de administração da Vodafone
Espanha e um dos principais promotores da iniciativa “Compromisso Portugal”. Foi anteriormente docente da Universidade
Católica, membro do conselho directivo do Projecto “Aumentar a Competitividade de Portugal”, sob a direcção de Michael
Porter. Integrou o conselho editorial do Diário Económico e foi ainda presidente da Apritel. António Carrapatoso é licenciado
em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Católica de Lisboa. Possui um MBA e uma pós-graduação em
Gestão pela Universidade Nova de Lisboa / Wharton.

António Henriques da Silva
Director de Investimentos Internacionais e Participadas da Unitel SA. Anteriormente desempenhou funções na Texaco entre
1997 e 1999 e fez parte integrante da equipa de projecto contratada para fase de arranque da Unitel SA. É licenciado em
Engenharia Electrotécnica pela Universidade de Zagreb Croácia 1996. Possui uma Pós-Graduação em Gestão de empresas
pela Universidade Nova Lisboa Portugal 2005.

António Pacheco Murta
Coordenador do CEDT. VP Retail Services da Wipro Technologies, CEO da Enabler Informática. De 1991 a 1997 exerceu
funções de Director de Sistemas de Informação da Sonae Distribuição. Foi fundador (1988) da Enabler, sendo
actualmente VP Retail Services da Wipro - empresa que adquiriu a Enabler. É igualmente sócio-fundador de várias
outras empresas ligadas à Área de Soluções de Tecnologias de Informação - Mobicomp, IT Peers, Profimetrics, DHome.
Exerceu actividade docente a nível universitário durante 7 anos em diversos cursos de Engenharia da Universidade do
Minho, na Faculdade de Economia da Universidade do Porto e no POSI do Instituto Superior Técnico. É actualmente
docente da Escola de Gestão do Porto. Colabora igualmente com a Cotec no âmbito do Centro de Excelência de
Desmaterialização das Transacções. Licenciado em Engenharia de Sistemas pela Universidade do Minho, MBA pelo
ISEE (Universidade do Porto), AMP pelo INSEAD.

António Pires Santos
SouthWest Europe Energy & Utilities Industry Business Leader na IBM. Integrou a empresa em 1982 como Engenheiro de
Sistemas. Iniciou o seu percurso na área de vendas como representante para o sector público, tendo sido responsável
pela conta da EDP. Exerceu diversos cargos de gestão até 1998, quando foi nomeado Sales Cluster Leader em Portugal.
Em 2003, tornou-se Industry Business Leader for Energy & Utilities da região EMEA. Entre 2005 e 2006 trabalhou na
IBM Global Business Services, onde foi responsável pelos maiores clientes europeus no sector da energia e da indústria.
É licenciado em Engenharia Electrotécnica pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa e tem um Master Business
Management and Marketing.

Benoit Felten
Analista sénior do Yankee Group e especialista em soluções móveis empresariais. Tem vindo a auxiliar operadoras, fabricantes
e utilizadores um pouco por todo o mundo a entender a evolução da tecnologia e dos modos de vida. Antes de ter ingressado
no Yankee Group, colaborou com a Arcome, empresa francesa de consultoria e análise de mercado e passou pela Belgacom.
Foi recentemente nomeado responsável mundial pelo tema RNG (Redes de Nova Geração) no Yankee Group. O seu blog é um
dos mais influentes site sobre o mundo da banda larga. E graduado pelo EDHEC Business School in Lille, França.

Bill St. Arnaud
Chief Research Officer da Canarie Inc. Lidera um grupo que está a desenvolver a primeira rede óptica no mundo que pode ser
controlada pelos utilizadores, a CA*net.4. É responsável de pesquisa pelo Canarie Inc., uma organização canadiana dedicada ao
desenvolvimento de Internet avançada. Está igualmente envolvido na defesa do uso das tecnologias verdes, como é exemplo
uma iniciativa canadense que está a criar um centro de dados de emissão zero de CO2 que envolve processos de virtualização
computacional e redes de fibra de nova geração. É graduado pela Carleton University School of Engineering.

Bruce Standford
Director da BT Wholesale e responsável pela implementação do novo pacote regulatório no grupo de comunicações britânico.
Dentro do grupo, é ainda conhecido como o ‘campeão do ambiente’. É que para além do seu trabalho do dia-a-dia, está
fortemente envolvido na estratégia ‘verde’ da British Telecom. Anteriormente foi responsável pelo lançamento da banda larga
no Reino Unido, bem como pelo desenvolvimento e implementação da estratégia nesta área. Iniciou a sua carreira nas vendas,
marketing e serviços nos Estados Unidos.

Carla Pedro
Gestora do projecto Cisco Connected Urban Development (CUD) para a Cidade de Lisboa. Antes da colaboração com
a Cisco Systems, desempenhou funções como assessora da Secretária de Estado da Modernização Administrativa do
actual Governo Constitucional, elemento da equipa responsável pelo desenvolvimento e negociação inicial do QREN
2007-2013 e responsável pela Iniciativa Nacional para a Banda Larga da UMIC. Possui ainda vários anos de experiência
de regulação (Anacom) e de consultoria de gestão (Deloitte Consulting) no sector das comunicações. É licenciada em
Organização e Gestão de Empresas pelo ISCTE e possui uma pós-graduação em Regulação Pública e Concorrência pela
Universidade de Coimbra.

Carlos Brazão
General Manager da Cisco Systems Portugal desde Maio de 2003.
Ex-Director da Dell Computer Corporation assumiu cargos de chefia nas áreas do Marketing e Vendas na Ericsson Portugal, na
Reuters Portugal e na Siemens e foi responsável pela implementação das operações nacionais da Global One/Sprint e da Dell.
Carlos Brazão é licenciado em Engenharia Electrónica e de Telecomunicações pelo Instituto Superior Técnico e tem MBA da
Universidade Nova.

Carlos Correia
Vice-presidente da APDC. Director de Regulação e Relações com Operadores da Vodafone Portugal. Nesta operadora de
telecomunicações, foi Sénior Manager da Vodafone SEMEA-Milão. É licenciado em Engenharia Electrotécnica e Computadores
pelo IST e possui um MBA pela UNL.

Carlos Liz
Trabalha em estudos de mercado e opinião há mais de 30 anos. Em 1989, fundou a APEME, empresa portuguesa líder
em estudos qualitativos, onde é sócio-gerente. Tem seguido o percurso do consumidor e cidadão na passagem para a
Sociedade da Informação, tendo estudado grandes projectos como o Portal do Cidadão, bem como o desenvolvimento
da Internet móvel e o nascer da consciência ambiental. Tem concebido e dirigido projectos de investigação em áreas como
a Felicidade ou as Tendências da Sociedade Portuguesa Contemporânea. As crianças e os jovens, bem como o território
Escola, têm sido objecto de trabalhos publicados, procurando captar novos padrões de consumo. As grandes marcas
públicas, como a EXPO, QREN, Plano Nacional de Leitura ou ainda Novas Oportunidades, fazem também parte do portfolio
de estudos de opinião realizados nos últimos anos. Estudou Filosofia e Literaturas Clássicas na Universidade de Lisboa.

Carlos Miguel Oliveira
Managing Partner da Leadership Business Consulting. Tem uma ampla experiência internacional na área da consultoria de
gestão destacando-se, no sector das telecomunicações, estudos sobre a Sociedade da Informação, as telecomunicações
e a internet em Portugal, elaborados para a Comissão Europeia, vários projectos em empresas de telecomunicações, e os
Planos de Acção para a Sociedade da Informação de Angola e de Cabo Verde. Foi coordenador da UMIC. Tem um MBA pela
Universidade Nova de Lisboa e um Mestrado em Ciências pela Universidade do Witwatersrand.

Carlos Oliveira
CEO da MobiComp. Fundou a empresa em 2000, no final da licenciatura, com um colega e dois empresários da área das
tecnologias de informação. Foi condecorado pelo Presidente da República em 2005 pelos serviços prestados ao País.
Licenciado em Engenharia de Sistemas e Informática pela Universidade do Minho, tem uma Pós Graduação da Universidade
Católica em Gestão de Empresas de Telecomunicações e Tecnologias de Informação.

Carlos Vargas
Responsável pela programação do canal móvel e pelo desenvolvimento de conteúdos para as novas plataformas digitais da
RTP, Carlos Vargas dirigiu a RTP Mobile desde o seu arranque, em Março de 2006. Ex-Sub-Director da RTP 2 e Ex-Consultor
Permanente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (UNDP), editou e apresentou o informativo diário
Financial Times. É um dos Fundadores do Observatório da Imprensa, Centro de Estudos Avançados de Jornalismo.

Carlos Zorrinho
Coordenador Nacional da Estratégia de Lisboa e do Plano Tecnológico. Foi dirigente nacional do PS e vice-presidente do
Grupo Parlamentar do PS. Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Administração Interna do XIV Governo Constitucional,
Coordenador do Programa Proalentejo – Programa de Desenvolvimento Integrado do Alentejo (1997/1999). Doutorado
em Gestão de Informação, é professor Catedrático do Departamento de Gestão de Empresas da Universidade de Évora,
Presidente do Conselho Directivo da Área Departamental de Economia e Gestão da Universidade de Évora. É ainda Pró-Reitor
para o Desenvolvimento Estratégico, Director do Mestrado em Organização e Sistemas de Informação e Coordenador da
Linha de Investigação em Viabilidade Organizacional.

Chris Hope
Reader in Policy Modelling. Fellow of Clare Hall. Nos últimos 15 anos dedicou a sua pesquisa e a sua actividade como docente
à recolha de informação relevante sobre as alterações climáticas, recorrendo às mais diversas fontes, desde as económicas
até as sociais. Tudo com o objectivo de criar modelos que auxiliem os gestores e políticos na tomada de decisão. É um dos
principais especialistas no estudo dos efeitos do aquecimento global nas sociedades e, em particular, na economia mundial.
O trabalho que tem vindo a desenvolver no âmbito do PAGE (Policy Analysis of Greenhouse Effects) tem já efeitos práticos na
vida de empresas e pessoas. Em finais de 2007 Chris Hope recebeu o ‘Aspen-EABIS Lifetime Achievement Award’, um dos
mais importantes galardões mundiais, em reconhecimento sobre o seu trabalho. Anteriormente foi docente do Departamento
de Combustíveis e Energia da Universidade de Leeds. Chris Hope representou o governo inglês no Painel Intergovernamental
das Nações Unidas para as Alterações Climáticas.

Christian Feisst
Senior manager of utilities for the Energy and Utilities Practice of the Cisco Internet Business Solutions Group. Com mais de
nove anos de experiência, tem vindo a desempenhar cargos directivos em inúmeros organismos e empresas. Anteriormente
foi Principal na Booz Allen Hamilton, onde esteve em contacto directo com algumas das maiores utilities europeias. Trabalhou
ainda nos Estados Unidos e no Médio Oriente. Actualmente, foca a sua actividade em torno da geração de energia, transportes
e redes de distribuição.

Dan Weinstock
Gestor de Charging Grid-s do Better Place. Foi oficial técnico da Força Aérea Israelita, engenheiro eléctrico no projecto do metro
de Tel/Aviv e director da autoridade eléctrica do Ministério israelita de infra-estruturas. É doutorado em engenharia eléctrica
pela Universidade de Tel-Aviv.

David Savage
Presidente e COO da Ultra Clean Holdings, Inc. Antes de ingressar nesta empresa, desempenhou o cargo de CEO da Litel
Instruments e de Presidente da divisão eléctrica da Meggitt Estados Unidos. Foi ainda fundador e CEO da DigMedia. Com
um bacharelato em Engenharia Metalúrgica pela Universidade de Sheffield, Inglaterra, detém inúmeras patentes na área dos
materiais nucleares e dos semicondutores.

Diogo Vasconcelos
Eleito Presidente da APDC em Maio de 2008. Diogo Vasconcelos é, desde Fevereiro de 2007, Distinguished Fellow da Cisco,
baseado em Londres. Foi Consultor Conselheiro para a Sociedade do Conhecimento da Presidência da Republica e Mandatário
Digital da Candidatura do Prof. Cavaco Silva. Foi ainda Presidente da UMIC, a Agência para a Sociedade de Conhecimento.
Representou Portugal no e-Europe Steering Group, no Conselho de Ministros da EU em diversos Grupos de Trabalho da OCDE.
Foi também administrador da Agência de Inovação. Diogo Vasconcelos é formado em Direito pela Universidade Católica, pósgraduado em Direito das Comunicações pela Universidade de Coimbra, e Gestão e Ciência Política pela Universidade Católica.
É membro não-executivo do Conselho Administrativo da Universidade Católica do Porto. Em 2006, recebeu do então
Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio, o título de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique.

Duarte Bruschy
Responsável pela área de regulação e concorrência da ZON. Começou a sua vida profissional no sector das telecomunicações
na Marconi, na área de projectos de cabos submarinos. Pouco antes da conclusão da liberalização do sector, em finais de 1999,
esteve na área de regulação e interligação da Maxitel e, em 2001, da OniWay. Em 2003, integrou a área de negócio de Wholesale
do grupo PT, sendo responsável pelas áreas de market intelligence e de marketing. Finalmente, em Setembro de 2008, com o
spin-off da PT Multimédia, integrou o projecto da ZON. Licenciou-se em Engenharia Física Tecnológica, pelo Instituto Superior
Técnico, com uma pós-graduação em Gestão pela Universidade Nova de Lisboa.

Estalisnau José Mata Costa
Presidente do Conselho de Administração dos CTT – Correios de Portugal, S.A. desde 2008. Foi Administrador dos CTT,
Presidente do Conselho Consultivo da Portugal Telecom (PT), Administrador Executivo da PT e Consultor do Ministro do
Equipamento Social. Como profissional livre exerceu funções de consultadoria nas áreas comercial, gestão estratégica e
desenvolvimento de recursos humanos. Na década de 70 foi professor de matemática do ensino secundário. Licenciado em
Finanças pela Universidade Técnica de Lisboa (ISCEF/ISE). Possui um diploma do Programa de Alta Direcção de Empresas
AESE/IESE (1986/1987).

Fernando Luís Neves
Co-fundador e CEO da empresa QUiiQ – Ambient Intelligence Systems. Iniciou o seu percurso profissional como docente
universitário e bolseiro de investigação no grupo de Métodos Formais da UM, tendo sido também líder e responsável pela gestão
e coordenação de diversos projectos europeus de I&D. Foi igualmente consultor tecnológico e científico em diversos grupos
empresariais nacionais e internacionais, assim como empreendedor em diversos domínios de aplicação das TI. É licenciado
em Matemática e Ciências de Computação pela Universidade do Minho, possuindo um Mestrado em Sistemas Distribuídos,
Comunicações e Arquitectura de Computadores.

Filipa Carvalho
Direcção Jurídica e da Direcção do Departamento de Regulação da Sonaecom. Exerce a função de Directora do Departamento
Jurídico do Grupo desde Dezembro de 2003. Licenciada em Direito pela Universidade Católica Portuguesa (UCP), tem um
MBA em Gestão tirado também na UCP.

Hans-Erhard Reiter
Membro da Direcção da APDC. Hans-Erhard Reiter é Presidente Executivo da Ericsson Telecomunicações.
Foi responsável pela área de Marketing & Business Development, para a Ericsson na região Ibérica.
Licenciado em Engenharia de Telecomunicações pela Universidade Técnica de Viena de Áustria com pós-graduação na
Universidade Económica de Vienna.

João Afonso R.S. Pereira Bento
Actualmente é Vogal do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da Brisa Auto-Estradas de Portugal e Presidente
do Conselho de Administração da Brisal Auto-Estradas do Litoral, da Brisa Engenharia e Gestão e da Brisa Assistência
Rodoviária. É ainda Vogal do Conselho de Administração da Brisa Serviços Viários SGPS, da Brisa Internacional SGPS, da Brisa
Participações SGPS, da Via Oeste SGPS e da EFACEC Capital, SGPS. É ainda Presidente da APCAP – Associação Portuguesa
das Sociedades Concessionárias de Auto-Estradas ou Pontes com Portagem –, Member of the Board da IBTTA – International
Bridge, Tunnel and Turnpike Association, bem como Presidente Honorário da ASECAP – Associação Europeia de Auto-Estradas
com Portagem –, a que presidiu entre 2005 e 2007. É Professor Catedrático Convidado de Sistemas de Apoio ao Projecto do
Departamento de Engenharia Civil e Arquitectura do IST.

João José Pinto Ferreira
Responsável pelas actividades pré-incubativas do UPTec, incubadora de negócios da Faculdade de Engenharia da Universidade
do Porto / INESC Porto. Professor Associado do Departamento de Engenharia Industrial e Gestão da Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto / INESC Porto. Em 1988, iniciou a sua colaboração como pesquisador no INESC. É membro da
Sociedade Portuguesa de Engenharia.

João Manuel Machado Ferrão
Investigador Principal do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Foi Investigador Principal do Instituto de
Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Investigador do Centro de Estudos Geográficos do INIC, Professor da Universidade
Atlântica (1996-2000), Professor do Departamento de Geografia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (19871996) e Assistente do Departamento de Geografia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (1976-1986). Foi
Secretário de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades do XVII Governo Constitucional. Possui uma licenciatura
em Geografia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Doutor em Geografia pela Universidade de Lisboa.

João Peças Lopes
Docente Universitário. Ao longo da sua carreira foi Assistente estagiário (1981), Assistente (1983), Professor Auxiliar (1988),
Professor Auxiliar Agregado (1996), Professor Associado Agregado (2000) e Professor colaborador da Iowa State University
(1996 - 2001). Possui uma Licenciatura em Engenharia Electrotécnica e de Computadores (FEUP, 1981) e um Doutoramento
em Engenharia Electrotécnica e de Computadores (FEUP, 1988).

João Picoito

South West Europe Head da Nokia Siemens Networks, Presidente do Conselho de Administração da Nokia Siemens Networks
Portugal e Administrador não executivo da Siemens Portugal. Ao longo da sua carreira profissional tem vindo a ocupar cargos de
direcção em diversas empresas. Esteve na Alcatel Portugal, na Emptel e na Siemens AG. Em 2004 foi nomeado Personalidade
do Ano na área do Desenvolvimento da Sociedade da Informação e em 2006 foi condecorado com o grau de Comendador
da Ordem de Mérito Agrícola, Comercial e Industrial, na classe de Mérito Industrial. Em 2007 foi-lhe atribuído o grau Doutor
Honoris Causa pela Universidade de Aveiro. Desde Novembro 2005 é Professor Catedrático convidado do Departamento de
Economia, Gestão e Engenharia Industrial da Universidade de Aveiro. João Picoito é licenciado em Engenharia Electrotécnica e
de Computadores pelo Instituto Superior Técnico, de Lisboa.

João Trigo da Roza
João Trigo da Roza é partner e responsável pelo escritório em Lisboa da Europraxis, empresa líder em consultoria de gestão.
Anteriormente foi administrador executivo da Parque Expo98, CEO da PTMultimedia.com, Telepac e membro do conselho de
administração da PT Ventures e de subsidiárias do Grupo PT em Macau, Brasil e África.
Adicionalmente é investidor e “business angel”, desempenhando as funções de Presidente da Associação Portuguesa de
Business Angels- APBA.
Possuí um MSc em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico, um MBA pela Universidade Nova de Lisboa e várias pósgraduações, das quais se destacam um Executive Program da Stanford Business School e um curso em Venture Capital pela
Harvard Business School.

João Trocado da Mata
Coordenador do Plano Tecnológico da Educação. Investigador na área da Sociologia da Comunicação e Tecnologias da
Informação. Autor de diversas publicações sobre a Sociedade de Informação. Possui uma licenciatura em Sociologia, Instituto
Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE).

João Wengorovius Meneses
Há alguns anos, optou por desenvolver a sua actividade profissional no terceiro sector, tendo desempenhado funções
na associação “Chapitô” e apoiado a criação de uma Organização Não Governamental para o Desenvolvimento (ONGD),
chamada TESE (www.tese.org.pt). Actualmente, é o responsável pelo “Programa Inovação Social” da TESE e mantém uma
coluna no jornal Diário Económico. Licenciou-se em Gestão na Universidade Católica Portuguesa e realizou o mestrado em
“Desenvolvimento, diversidades locais e desafios mundiais”, no ISCTE.

Joaquim Croca
Baseado em Londres, Joaquim Croca é líder mundial de responsabilidade corporativa da Vodafone Internacional, reportando
ao CEO. Tem vindo a desenvolver a sua actividade profissional em torno desta área, nomeadamente do marketing responsável,
recursos humanos e ambiente. Nesta última, trabalha em estreita ligação com temas como radiações electromagnéticas,
resíduos, agentes químicos, reciclagem, recursos energéticos e enquadramento paisagístico. Graduado em Electrotécnica
pela Academia Naval Portuguesa. MSc em Telecomunicações pela Universidade Técnica de Lisboa.

Joaquim Paiva Chaves
Membro do Conselho de Administração do Grupo Edifer, é Presidente da Edifer Desenvolvimento e da Edifer Ambiente e
Administrador-Delegado da Edifer Imobiliária. Adicionalmente, exerce funções não executivas como Presidente do Conselho
de Administração na empresa Travel Store, da qual é sócio fundador, e na empresa Adicional Logistics, onde também integra
a equipa accionista. Antes de entrar no Grupo Edifer, foi sócio-fundador da Jazztel, tendo sido Presidente do Conselho de
Administração da subsidiária portuguesa. Anteriormente, foi Administrador-Delegado da Sonae Turismo. Durante este período
com a Sonae, foi Administrador da Optimus. Antes de se juntar à Sonae, integrou a equipa da Parque Expo. Logo depois do MBA
trabalhou para a Mckinsey & Company. Possui um Mestrado em Gestão de Empresas pelo INSEAD em Fontainebleau (França)
e é licenciado em Engenharia Civil pela École Polytechnique Federale de Lausanne (Suíça).

Jorge Cruz Morais
Vogal do Conselho de Administração Executivo da EDP. Iniciou a carreira na EDP, em 1983, no planeamento da rede de
transporte. De 1991 a 1994, foi Assessor do CA da EDP, tendo sido coordenador do processo de reestruturação que culminou
com a criação do Grupo EDP em 1994. Foi então nomeado Director de Planeamento Estratégico, tendo sido responsável pela
coordenação do processo de Privatização (IPO e 2.ª fase). Adicionalmente, foi Membro Não Executivo do CA da Turbogás
(1998-2000), Membro Não Executivo do Conselho da Electricidade dos Açores (1999-2000) e Administrador do Centro para
a Conservação de Energia (1993-1996). Entre 2000 e 2004, foi Administrador Executivo da Oni SGPS e de outras empresas
do Grupo ONI, tendo assumido, entre 2002 e 2004, as funções de CFO. Em 2005 e até Março de 2006 foi Administrador
Executivo, com as funções de CEO, da HC Energia e da Naturgas Energia, empresas espanholas do Grupo EDP. Licenciado em
Engenharia Electrotécnica pelo Instituto Superior Técnico em 1980 e MBA pela Universidade Nova de Lisboa em 1989.

Jorge M. Pereira
Scientific Officer da Direcção Geral Sociedade de Informação e Media da Comissão Europeia, em áreas como mobilidade,
comunicações pessoais e banda larga. Em 2003, foi galardoado com o prémio Industry Achievement Award pelo seu trabalho
na área do Software/Defined Rádio. É membro do Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) e editor da revista
daquela instituição. Possui um MSc em Engenharia Electrotécnica e Computacional pelo Instituto Superior Técnico e um
doutoramento em engenharia de sistemas eléctricos pela University of Southern Califórnia.

Jorge Moreira da Silva
Consultor do Presidente da República para a Ciência e Ambiente, Consultor do Banco Europeu de Investimento (BEI), na área
da Biodiversidade, Consultor da Comissão Europeia (CE) para as negociações internacionais relativas ao regime climático
global pós-2012, Membro do Advisory Committee do CIRCLE (rede europeia de I&D em alterações climáticas). Foi Deputado à
Assembleia da República, Secretário de Estado Adjunto do Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território, Secretário
de Estado Adjunto do Ministro da Ciência e do Ensino Superior, Deputado Europeu. Enquanto Deputado Europeu, destacouse como Relator permanente do Parlamento Europeu para as Alterações Climáticas, tendo sido relator, negociador e autor
da versão final da Directiva do Comércio de Emissões. Presidiu às delegações do Parlamento Europeu às Conferências das
Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (Haia, Bona e Marraquexe) e à Cimeira de Joanesburgo sobre Desenvolvimento
Sustentável (2002). Licenciado em Engenharia Electrotécnica (FEUP). Concluiu o PADE (Programa de Alta Direcção de
Empresas) pela AESE/IESE – Universidade de Navarra.

Jorge Vasconcelos
Presidente da NEWES - New Energy Solutions e consultor de várias organizações internacionais (como a Comissão Europeia
e o Banco Mundial) e autoridades nacionais. É também Visiting Fellow no Bureau de Conselheiros Políticos Europeus (BEPA)
do Presidente da Comissão Europeia, bem como membro do Comité Consultivo do Programa de Harvard em Economia
Ambiental e professor convidado na Universidade Técnica de Lisboa (Programa MIT – Portugal). Primeiro Presidente da
Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, co-fundador e primeiro Presidente do Conselho de Reguladores Europeus
da Energia; primeiro presidente do Grupo Europeu de Reguladores da Electricidade e Gás, e co-fundador da Associação
Ibero-americana de Autoridades Reguladoras da Energia (ARIAE). Antes da experiência em regulação, trabalhou em
Bruxelas para a associação europeia da indústria eléctrica (EURELECTRIC), para a AEG e em várias universidades de
Portugal, Alemanha e Itália. Graduou-se em Sistemas de Energia pela Universidade do Porto e fez o seu doutoramento na
Universidade de Erlangen-Nuremberga.

José Amado da Silva
Presidente do Conselho de Administração do ICP ANACOM. É Licenciado em Engenharia Químico Industrial pelo Instituto
Superior Técnico (IST) e Doutorado em Economia pela Universidade Católica Portuguesa. Professor Catedrático Convidado
do IST, foi Consultor de empresas, de Gabinetes Ministeriais e de Institutos Públicos e tem vários estudos publicados na área
da Regulação e Concorrência.

José Basílio Simões
Presidente da ISA - Intelligent Sensing Anywhr. É licenciado em Engenharia Física e doutorado em Física Tecnológica pela
Universidade de Coimbra, onde é professor desde 1989.

José Braz
Vogal do Conselho de Administração da ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos e Presidente do Grupo de
Trabalho do “3º Pacote Energético” do CEER-ERGEG (Conselho de Reguladores Europeus de Energia/Grupo de Reguladores
Europeus do Gás e Electricidade). Anteriormente foi Director do Departamento de Mercados Regulados e Auxílios do Estado,
da Autoridade da Concorrência. Foi ainda Sócio-fundador da TEcFinance, Consultor do Banco Mundial, do Banco Interamericano para o Desenvolvimento e da OCDE, Presidente do Instituto de Seguros de Portugal, Secretário de Estado do
Tesouro, Director-Geral da ELO - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Económico e a Cooperação e Economista
Sénior no Fundo Monetário Internacional. Formado em Gestão pela Universidade de Cape Town e em Economia pelas
Universidades de Witwatersrand e de Boston.

José Carlos Gonçalves
CEO da Logica TI Portugal, a operação Ibérica do Grupo Lógica. Começou o seu percurso na IBM, onde esteve 12 anos,
tendo liderado em Portugal a IBM Global Services, onde foi Director e membro da Comissão Executiva. Em 2001, entrou na
PT Prime, empresa do Grupo PT, como membro da Comissão Executiva. Dois anos e meio mais tarde, passou a CEO para a
CASE, subsidiária da Edinfor especializada em consultoria estratégica de Sistemas de Informação. Após a aquisição dos 60%
da Edinfor pela LogicaCMG, em Abril de 2005, desempenhou vários cargos de direcção, entre os quais o de Director-Geral
da unidade de Entreprise Services e o de Director-Geral da unidade de Energy & Utilities, Public Sector e IDT. Licenciado em
Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa, tem um MBA em Gestão Internacional, também
pela Universidade Católica Portuguesa. É ainda pós-graduado em Gestão Bancária pelo Instituto Superior de Gestão.

José Ferrari Careto
Administrador do ICP-ANACOM. Foi Administrador da EDP - Soluções Comerciais. Possui uma licenciatura em Economia pela
Universidade Nova de Lisboa. É ainda graduado pelo Programa de Direcção de Empresas (AESE).

José Manuel da Costa Alves Marques
Presidente do Conselho de Administração AITEC, S.G.P.S, assumindo ainda o cargo Presidente do CA da Link Consulting
- Tecnologias de Informação. É Professor Catedrático do Instituto Superior Técnico e participou activamente na criação da
Licenciatura de Engenharia Informática e Computadores e do Departamento de Engenharia Informática, de que foi o primeiro
presidente. Licenciado em Engenharia Informática pela Universidade Nova de Lisboa e doutorado pelo Institut Nationale
Polytechnique de Grenoble, obteve a Agregação em Engenharia Electrotécnica e de Computadores no Instituto Superior
Técnico em 1988.

José Pacheco Pereira
Professor do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, historiador, colunista do “Público”, comentador político
na “SIC Notícias” e blogger. Licenciado em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, tem ainda o Curso
Complementar de Ciências Pedagógicas. Foi deputado pelo PSD durante três legislaturas, tendo sido seu líder parlamentar. Foi
membro da Delegação da Assembleia da República à Assembleia da NATO e Presidente do Subcomité da Europa de Leste e
da ex-URSS da Comissão Política da Assembleia do Atlântico Norte. Foi também Vice-Presidente do Instituto Luso-Árabe de
Cooperação.Foi Vice-Presidente do Parlamento Europeu entre 1999 e 2004. É autor dos blogues Abrupto, e dos livros “Estudos
sobre o Comunismo” e “Álvaro Cunhal - Uma Biografia Política”.

Júlia Seixas
Co-fundadora da E.Value, onde coordena as áreas de consultoria e desenvolvimento do mercado do carbono e
avaliação de políticas públicas de ambiente. É Professora na Faculdade de Ciências e Tecnologia (UNL), onde lecciona
a Tecnologias de Informação Geográfica e Instrumentos Globais em Energia e Ambiente, e coordena um grupo de
jovens investigadores em Modelação em Energia e Ambiente, e Detecção Remota em Ambiente. É delegada nacional no
Global Monitoring for Environment and Security Advisory Council, da Comissão Europeia. Nos últimos cinco anos, tem
coordenado os trabalhos técnicos de suporte ao Programa Nacional para as Alterações Climáticas e análise do impacto
do Pacote Energia-Clima para Portugal.

Kamal Hassan
CEO da Skymeter. Em 2006 fundou a empresa com uma ideia muito simples: desenvolver uma tecnologia cujas receitas
proviriam da cobrança de taxas e que contribuiria para a redução dos níveis de congestionamento do tráfego e para a melhoria
da gestão do espaço público destinado ao estacionamento de veículos. Trata-se, no fundo, de pagamento por utilização.
Anteriormente foi CEO da VCbacked In Your Pocket, tendo ainda sido consultor na Bain. Possui um MBA do INSEAD.

Karim Taga
Managing Director da Arthur D. Little Austria e membro da TIME (Telecommunications, Information Technology, Media and
Electronics). Enquanto assistente na Universidade de Viena para a Tecnologia, desenvolveu um sensor de infra¬¬¬-vermelhos
para fibra óptica. Tem um doutoramento, um MBA em International Business pela Universidade de St. Louis e um Master of
Science pela Escola Superior de Energia e dos Materiais de Orleans, França.

Linda Mauperon
Membro do Gabinete da Comissária Europeia Viviane Reding. Está profundamente envolvida na questão do uso da informação
e das tecnologias de comunicação a favor da sociedade, nomeadamente no que concerne aos temas e-inclusão, e-governação
e e-saúde. Tem igualmente vindo a desempenhar um papel de relevo no projecto GEANT, uma infra-estrutura de fibra óptica
de grande velocidade que permite o fluxo de informação entre 3 900 universidades e centros de pesquisa em mais de 40
países europeus.

Livio Gallo
Director da divisão de infra-estrutura e redes da ENEL, a maior empresa de energia da Itália e a segunda maior da Europa em
capacidade instalada. A sua actividade profissional está profundamente ligada com a pesquisa da rede eléctrica do futuro e do
papel que esta desempenhará na vida das pessoas. Tem vindo a trabalhar no desenvolvimento de plataformas tecnológicas
que promovam a sua visão das redes inteligentes.

Luís Filipe Pereira
Ao longo da sua carreira desempenhou vários cargos de direcção políticos e empresariais. Foi, entre outras coisas, Presidente
da Comissão Executiva do Grupo EFACEC, Presidente da Comissão Executiva da CUF e Administrador da EDP - Electricidade
de Portugal. A nível político, foi Ministro da Saúde do XV e XVI Governos Constitucionais, Secretário de Estado da Energia do XII
Governo Constitucional, Secretário de Estado da Segurança Social dos X e XI Governos Constitucionais e Membro da Comissão
do Livro Branco para a Reforma da Segurança Social. Licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia (ex-ISCEF).

Luís Manuel
Administrador Executivo da EDP Inovação. Responsável pela gestão do Fundo de Capital de Risco do Grupo EDP (EDP Ventures),
com cerca de 40 milhões de euros de fundos corporativos sob gestão. A sua experiência profissional inclui passagens pela
Explorer Investments, Galp Energia (onde desempenhou funções na área de Estratégia e Portfólio de Negócios) e Espírito
Santo Investment (fez parte das equipas de Project Finance e Corporate Finance Advisory em Portugal e no Brasil). Fez ainda
parte dos quadros do Ministério da Economia do XVI Governo Constitucional.
Possui uma Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa.

Luís Neves
Principal responsável pela área de desenvolvimento sustentável e ambiente da Deutsche Telekom e presidente da GeSI Global e-Sustainnability Initiative - criada em 2001 com o objectivo de promover e impulsionar o desenvolvimento sustentável
no sector das TIC. Trabalhou durante mais de 25 anos na Marconi. A nível internacional, ocupou importantes cargos de direcção
em inúmeros organismos sociais e políticos europeus, tendo sido nomeado conselheiro especialista pela Comissão Europeia
em diversos grupos de trabalho na área das telecomunicações e em questões relacionadas com a Sociedade de Informação.

Luís Silveira Pinto
É sócio e fundador da Sustinova, Lda, empresa de consultoria em Inovação para o Desenvolvimento Sustentável. Docente
convidado na Universidade Católica (Porto), na Pós-graduação em Gestão das Organizações e Desenvolvimento Sustentável.
Exerceu funções de consultor independente em tecnologias de informação, sustentabilidade e responsabilidade social. Foi
membro da Direcção da Microsoft Portugal na área comercial OEM. Formador certificado (CAP), Organizational Stakeholder do
Global Reporting Initiative (GRI) e membro da rede internacional de consultoria AtKisson. Possui um Master em Sustainability &
Design – Cranfield University, Reino Unido, com especialização na criação de projectos sustentáveis baseados em tecnologias
de informação.

Marcos Batista
Administrador e CCO dos CTT - Correios de Portugal, S.A. É Presidente do Conselho de Administração da EAD - Empresa
de Arquivo de Documentação, Administrador da PayShop Portugal e da Mailtec – Holding, e ainda Vogal do Conselho de
Gerência da PostContacto – Correio Publicitário. Tem a seu cargo o marketing, grandes clientes, clientes nacionais, Unidade
de Serviços Financeiros, Unidade de Telecomunicações, Unidade de Soluções Empresariais e Direcção de Serviço a Cliente
e Áreas de Negócio. Licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia, da Universidade Técnica de Lisboa, tem
uma especialização em Marketing e Merchandising para produtos de Grande Consumo pela Avon Cosméticos Internacional e
diversas acções de formação em Comunicação e Marketing.

Maria Graça Carvalho
Conselheira Principal do BEPA – Bureau of European Policy Advisers. Foi Ministra da Ciência e do Ensino Superior do XV Governo
Constitucional, Ministra da Ciência, Inovação e Ensino Superior do XVI Governo Constitucional, Directora-Geral do GRICES
– Gabinete de Relações Internacionais da Ciência e do Ensino Superior e Vice-Presidente da Ordem dos Engenheiros. Foi
membro do Conselho Directivo e Presidente-Adjunto do Conselho Científico do Instituto Superior Técnico (IST), Universidade
Técnica de Lisboa, membro do Conselho Nacional de Educação e do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento
Sustentável e vogal do Conselho de Administração da AGEEN – Agência para a Energia. É Professora Catedrática no
Departamento de Engenharia Mecânica do IST desde Junho de 1992. Foi condecorada pelo Presidente da República com o
grau de Grande Oficial da Ordem de Instrução Pública e pela Chancelaria da Ordem Internacional de Mérito do Descobridor do
Brasil com o Grau Superior da Grã-Cruz.

Maria Manuel Leitão Marques
Secretária de Estado da Modernização Administrativa. É igualmente Professora Catedrática da Faculdade de Economia da
Universidade de Coimbra e Professora Convidada da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Perita da Comissão
Europeia para elaboração de um Relatório sobre o Ensino Superior em Angola e Moçambique no âmbito do Programa Quadro
de Cooperação para o Ensino Superior EU-ACP e Presidente da Comissão Permanente de Avaliação e Acompanhamento do
Código de Boas Práticas Comerciais, celebrado entre a Confederação da Indústria Portuguesa (CIP) e a Associação Portuguesa
das Empresas de Distribuição. Possui uma licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e um
doutoramento em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.

Mário Cavestany
Director de Telecomunicações e Media para a Europa do Sul da IBM. Entre 1999 e 2003,trabalhou na sede da empresa em
Nova Iorque, onde foi responsável pela estratégia global da IBM para as telecomunicações. Foi ainda Director Executivo da área
de vendas do sector das comunicações para a América Latina.

Marta Maria Dias Quintas Neves
Directora de Regulação da PT Comunicações. Foi directora do Departamento Jurídico da PT Multimédia SGPS, Adjunta do
Ministro da Economia, Adjunta do Secretário de Estado Adjunto da Economia, Directora do Departamento Jurídico da PT
Multimédia, Directora do Departamento Jurídico da Lusomundo SGPS, Directora do Departamento Jurídico da Lusomundo
Audiovisuais, Consultora Jurídica no Departamento Jurídico da Lusomundo Audiovisuais e Advogada no escritório Fernando
de Souza de Brito.

Martin Fleming
Líder do Programa Emerging Business Oportunity da IBM. Anteriomente foi responsável pela estratégia da empresa na área
da distribuição e das vendas globais e da comunidade de parceiros de negócio. Antes de ingressar na IBM, Martin Fleming foi
consultor principal e líder tecnológico na Abt Associates. Foi ainda Vice-Presidente de estratégia da Reed-Elsevier. Iniciou a sua
carreira na System Dynamics Group, da MIT. Possui um doutoramento e um master em economia pela Tufts University.

Martin Varsavsky
Fundador e CEO da FON. Nos últimos 20 anos, o empresário de origem argentina fundou sete empresas, a primeira das quais
em 1984, quando ainda estava na faculdade. Talvez o mais conhecido dos seus projectos seja a Jazztel, a primeira operadora
alternativa a ser criada para o mercado ibérico. A mais recente das suas criações, a Fon, oferece acesso wi-fi gratuito a mais
de 550 mil utilizadores em todo o mundo. Para além das suas actividades empresariais, é professor e membro da Fundação
Clinton. Em 1995, foi finalista do prémio Empresário do Ano, Empresário Europeu de Telecomunicações (1998), Empresário
Europeu do Ano pela ECTA (1999) e Global Leader for Tomorrow pelo Fórum Económico Mundial de Davos, em 2000.

Nuno Artur Silva
Ficcionista. Fundador e CEO da Produções Fictícias, agência e rede criativa. Foi Director Criativo de HermanZap, Herman
Enciclopédia, Contra-Informação, Não És Homem Não És Nada, O Programa da Maria, Paraíso Filmes, Manobras de Diversão, O
Inimigo Público, Urgências, Voz, É A Cultura Estúpido, História Devida, Os Contemporâneos, entre outros. Foi Assessor Criativo
da direcção de Programas da RTP1, 1996/97. É co-autor de diversas peças de teatro. Publicou vários livros, entre prosa, guiões
e banda desenhada.

Nuno Bernardo
Já trabalhou em Publicidade e entre 1997 e 2001 foi Director da “Portugal Media”, feira de Tecnologias de Informação realizada
na Exponor. Em 2001 foi ainda Director do 1º Festival Internacional do Filme Interactivo, iniciativa inédita, realizada em Portugal.
É colaborador de várias publicações nacionais para a área das novas tecnologias, com mais de seis centenas de artigos
publicados e cinco livros editados. Possui uma licenciatura em Jornalismo Internacional.

Paul Lee
Responsável pelo sector tecnológico, media e telecomunicações da Deloitte UK. É um prolífico autor de relatórios nesta área,
com mais de meia centena de estudos elaborados, traduzidos em várias línguas. A sua experiência permite-lhe abranger um
vasto leque de temas, desde as tecnologias de voz sobre IP até ao impacto das novas soluções na indústria nos vídeo jogos.
Recentemente publicou o seu quarto livro, ‘Convergence Conversations’, baseado em entrevistas que realizou com 36 dos mais
importantes líderes mundiais do sector. Antes de ter ingressado na Deloitte, foi Director na Gartner Consulting. Actualmente, é
leitor na London Business School.

Paulo Manuel da Conceição Neves
Director de Regulação e Business Development da Oni Communications, Vogal da Direcção da Apritel (Associação
dos Operadores Privados de Telecomunicações) e Vogal da Direcção da APDC (Associação Portuguesa para o
Desenvolvimento das Comunicações). Iniciou a carreira profissional nos CTT (actualmente PT) onde esteve de 1985 a
1989. Entre 1989 e 1998, esteve na Ericsson, onde exerceu funções de Direcção de Suporte Técnico, de Direcção de
Marketing e Vendas, Responsabilidade de Gestão Transversal de Unidade de Negócios Empresariais e de Direcção de
Desenvolvimento Estratégico, tendo ainda sido membro da equipa de Gestão Executiva. Ingressou em 1998 na Oni, onde
exerceu funções de Direcção de Desenvolvimento de Negócio. Em Outubro de 1999, assumiu funções de Responsável
da Área de Negócios Internet e em Março de 2002 de Director de Planeamento Operacional. Em Outubro de 2002,
assumiu as funções de Director de Marketing. Licenciado em Engenharia Electrotécnica pelo Instituto Superior Técnico,
tem uma pós-graduação em Gestão de Empresas de Telecomunicações pelo Instituto Superior de Transportes/Instituto
de Empresa de Madrid.

Paul Miller
Líder do School of Everything, uma organização que tem por objectivo democratizar o ensino e o conhecimento, servindo-se,
para tal, das novas tecnologias e, em particular, da Internet. Iniciou a sua carreira profissional colaborando na campanha para
a Jubilee 2000 Coalition, tendo mais tarde desempenhado o cargo de conselheiro político no Forum for the Future. Mais tarde
foi investigador sénior na Demos. É autor de diversos livros.

Paulo Pinto de Almeida
Administrador da EDP Distribuição desde 2006. Em 2002, participou na criação da EDP Energia, empresa do Grupo EDP para
operação no mercado liberalizado de electricidade, tendo sido responsável pela Direcção de Clientes. Entre 2000 e 2002
foi Director de Clientes Empresariais e Director de Marketing da EDP Distribuição. De 1994 a 2000 foi Director Comercial da
Electricidade do Norte e coordenador do projecto de fusão e de reorganização das empresas de distribuição da EDP. Até
1994 foi responsável por funções de Planeamento, Projecto e Operação da rede AT da Direcção de Distribuição Norte da EDP.
Licenciado em Engenharia Electrotécnica pela FEUP e MBA pela Escola de Gestão do Porto.

Paulo Valente
Advogado. Ao longo da sua carreira tem-se focado em temas regulatórios e de concorrência, sector empresarial, indústria de
telecomunicações, lobbying, legislação europeia e leis de consumo.

Paulo Varela
Vice-Presidente do Grupo Visabeira, onde lidera o pelouro das Operações Internacionais e coordena todas as
actividades das empresas participadas pelo Grupo nos mercados externos, com especial incidência em África, Europa e
Médio Oriente. Desde sempre ligado ao grupo – onde iniciou as suas funções como Membro do Departamento Jurídico
– esteve os últimos anos em Moçambique na qualidade de Presidente do Conselho de Administração. Representante
Institucional; Coordenador Geral de todas as actividades das empresas participadas em Moçambique; representante
da sócia Grupo Visabeira nos órgãos de administração das suas participadas (Televisa, Tvcabo, Turvisa, Imovisa, Sogitel,
Payshop Moçambique, entre outras); e Planeamento e definição estratégica dos negócios do grupo, gestão financeira
integrada de todos os negócios. É licenciado em Direito pela Faculdade da Universidade de Coimbra, na área de Ciências
Jurídico-Forenses.

Paulo Vicente
Executivo Sénior da Accenture e Vice-Presidente da Accenture Portugal, liderando a área de CHT (Comunicações e High
Tech) no nosso País. Ingressou na Accenture em 1988, tendo sido promovido a Executivo Sénior em 2000. Nos últimos 10
anos dedicou, tanto em Portugal como no Brasil, a sua carreira profissional às empresas de wireless, operadores sem fios,
electrónica, high tech, media e entretenimento, focando-se na análise, na melhoria dos procedimentos e na implementação
de aplicações.

Pedro Pita Barros
Professor Catedrático da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa. Foi Vogal do Conselho de Administração
da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos e Vogal da Comissão para a Sustentabilidade do Financiamento do Serviço
Nacional de Saúde. É autor de um vasto conjunto de publicações científicas e académicas. É licenciado em Economia pela
Universidade Nova de Lisboa. Possui um mestrado em Economia pela Universidade Nova de Lisboa e um doutoramento em
Economia pela mesma Universidade. A agregação, na Universidade Nova de Lisboa, teve lugar em 1997.

Pedro Ramalho Carlos
Vice-Presidente da APDC.
Pedro Ramalho Carlos é membro da Comissão Executiva da Sonaecom, sendo actualmente responsável pelas Unidades
de Negócio Corporate e Wholesale e pelas áreas de Inovação, Serviço ao Cliente e Operações. Na Sonaecom desde 1999,
ocupou já diversos cargos de gestão, tendo até ao início de 2008 sido responsável por todo o negócio das duas marcas de
telecomunicações fixas: Novis e Clix. Foi um dos fundadores e até 1999 presidente do Conselho de Administração da IP
Global, S.A., um Internet Service Provider pioneiro em Portugal. Em 1991 iniciou o Centro de Comunicações e Ambientes
Empresariais do INESC. Foi também consultor do Eurescom nas áreas de gestão de redes de telecomunicações e
tecnologia e serviços Internet. Entre 1984 e 1990 foi bolseiro e investigador do INESC nas áreas de domótica, redes de
comunicação, open systems e tecnologia TCP/IP. É licenciado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores pelo
Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, onde também fez o mestrado. É membro da Internet
Society. Foi presidente do Conselho Fiscal da APDC.

Ricardo Costa
Director Operacional de Canais SIC. Comentador regular de assuntos políticos na SIC e na SIC Notícias. Co-autor e
moderador do programa “Expresso da Meia-Noite” desde 2002 e colunista do Diário Económico. Foi jornalista da
Editoria de Política do Expresso entre 1989 e 1992. Integrou a Editoria de política da SIC desde o início da estação em
1992, sendo Editor de Política Nacional de 1996 a 2001. Foi director da SIC Notícias entre 2003 e 2008 e Director-Adjunto
de Informação da SIC entre 2001 e 2008.

Rodolfo Correia
Responsável pelo Media Competence Centre em da Ericsson em Portugal desde Abril de 2005, cabendo-se as actividades
de apoio ao desenvolvimento, adaptação e lançamento de serviços, conteúdos e aplicações para operadores móveis e fixos
e empresas de media e Internet. Licenciado em Engenharia Electrotécnica e Computacional – ramo de telecomunicações e
electrónica – pelo Instituto Superior Técnico, tem uma pós-graduação em Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação,
pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG). Ingressou na Ericsson em 2000, como Solutions Manager, para a Unidade
de Clientes da Vodafone. Em 2002 é convidado a desenvolver dois projectos mas a nível global, como Solutions Manager for
Global Customer Account Vodafone, na Ericsson Alemanha.Ainda nesse ano regressa a Portugal, onde manteve o trabalho
com a Vodafone Portugal, como Customer Solutions Manager e, mais tarde, como Sales Manager.

Rodrigo Costa
Presidente da Comissão Executiva da Zon Multimédia e Presidente dos Conselhos de Administração da TV Cabo Portugal, da
Cabo TV Açoreana e da Cabo TV Madeirense. Foi anteriormente Vice-Presidente Executivo da PT e Presidente dos Conselhos
de Administração da PT Comunicações, da PT Inovação e da PT Sistemas de Informação. Antes, esteve 15 anos na Microsoft,
onde desempenhou os cargos de Vice-Presidente Executivo responsável pelo negócio de OEM, Director-Geral da Microsoft
Brasil e Director-Geral da Microsoft Portugal.

Rogério dos Santos Carapuça
Administrador da Novabase desde 1994 e Presidente do Conselho de Administração desde 1999. Administrador de várias
empresas do grupo. Foi professor Auxiliar do IST entre 1988 e 1994, onde foi responsável pelas disciplinas da área científica
dos Sistemas de Informação. Coordenador da Secção de Sistemas Digitais e de Computadores do IST, entre 1992 e 1994.
Responsável do Grupo de Sistemas de Informação e do Centro de Sistemas Computacionais do INESC (1988 a 1994). É Doutor
em Engenharia Electrotécnica e Computadores e Mestre em Engenharia Electrotécnica e de Computadores, sendo licenciado
em Engenharia Electrotécnica, pelo IST.

Sofia Gaspar
Responsável pelas áreas de Interligação, Regulação e Carrier da Ar Telecom desde 2006. Desempenhou desde o início da exJazztel Portugal funções técnicas nestas matérias. Ingressou a sua carreira profissional em 1997, no Grupo Portugal Telecom,
tendo iniciado a actividade profissional na Direcção de Mercados Internacionais e Rede da Marconi. Sofia Gaspar é licenciada
em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.

Vera Pinto Pereira
Responsável pelo MEO – Serviço de Televisão da PT Comunicações. Iniciou o seu percurso na Portugal Telecom em 2003,
com a entrada para a TV Cabo Portugal como responsável pela Gestão do Serviço de Televisão. Antes, exerceu consultoria
estratégica em múltiplos sectores, com a Mercer Management Consulting e mais tarde como sócia-fundadora da Innovagency.
Possui uma Licenciatura em Economia da Universidade Nova de Lisboa e um MBA do Insead.

Vítor Baptista
Colabora com a REN desde Janeiro 2001 e desempenha actualmente, entre outros, os cargos de membro não executivo do
Conselho de Administração do OMIP, de membro do Conselho Directivo da ELECPOR e de representante da REN na ASAE
– Associação dos Agentes Externos do Sistema Eléctrico Espanhol e no IESOE – Interligação Eléctrica do Sudoeste da Europa.
É licenciado em Engenharia Electrotécnica, pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, tendo obtido formação
complementar em Planeamento Energético, na Universidade de Chicago/Argonne National Laboratory, nos EUA, e na USW
Universitätsseminar der Wirtschaft Burg Disternich, na Alemanha.

Volker Buscher
Consultor na Arup. Com uma vasta experiência em projectos multi-áreas, é especialista na análise do papel que cabe às
Tecnologias de Informação na sustentabilidade e na gestão racional dos recursos. Ao longo da sua carreira tem vindo a
desenvolver a sua actividade profissional áreas técnica, legal e cultural das telecomunicações.

William Stevens
Fundador e gestor da Europe Unlimited. Começou a sua carreira profissional com apenas 25 anos, na qualidade de secretáriogeral da Associação Europeia de Venture Capital. Foi a partir daqui que lançou várias iniciativas que deram origem ao EASDAQ,
o Nasdaq europeu. Em 1998 fundou a Europe Unlimited, um projecto que tem como missão incentivar as empresas e os
empreendedores do sector tecnológico do velho continente a interagirem com investidores na área do venture capital. É
graduado pela Escola Europeia de Gestão, Paris.

Xavier Rodriguez-Martín
CEO da Oni Communications. É quadro da Oni desde o início de actividade da empresa, onde ocupou nos últimos anos o
cargo de CTO. Antes de ingressar na Oni, integrou o grupo espanhol Telefónica, onde exerceu funções de Director Geral da
Telefónica Sistemas, no Peru. Foi ainda responsável do Grupo de Operadores Internacionais e Gestor de Projectos Especiais
da operadora espanhola. Entre 1994 e 1995, foi Director de Marketing na DASAR, em Palo Alto, na Califórnia. É Engenheiro de
Telecomunicações, graduado em Economia e Finanças pela ESADE Business School de Barcelona, tendo um MBA pela IMD
Business School, de Lausanne, na Suiça.

Zeinal Bava
Presidente Executivo da Portugal Telecom, Presidente do Conselho de Administração da PT Comunicações, Presidente do
Conselho de Administração da TMN e Presidente do Conselho de Administração da PT PRO, Serviços de Gestão. É Licenciado
em Engenharia Eléctrica e Electrónica pela University of London.
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Um novo ciclo
O papel das TIC nas alterações climáticas, tema de fundo da
edição deste ano do Congresso das Comunicações, a par
das Redes de Nova Geração (RNG), foram eleitos como os
temas prioritários das actividades da APDC. A nova Direcção,
liderada por Diogo Vasconcelos (tomou posse a 28 de Maio),
está focalizada na definição de um novo ciclo de vida para a
Associação, fazendo com que ela se torne indispensável para
todos os actores do universo das TIC e que seja obrigatório
ouvir a sua voz nos grandes momentos em que se discute e
se constrói a Sociedade do Conhecimento em Portugal.
Seguindo o trabalho feito ao longo de mais de duas décadas, a
nova Direcção propõe-se aumentar ainda mais a notoriedade
da Associação, através do lançamento e dinamização de
importantes temas para o desenvolvimento do País. De onde
se destacam as alterações climáticas e as RNG, pela sua
importância decisiva o desenvolvimento e competitividade
do sector das TIC, do País e da Europa. O papel das TIC nas
alterações climáticas é um assunto que está no topo da
agenda política e mobiliza cidadãos, empresas e decisores
políticos em todo o mundo, com destaque para a Europa.
Onde foi definida uma política ambiciosa neste domínio,
o que passará pela promoção de uma utilização massiva
das TIC para melhorar a eficiência energética e reduzir
as emissões de gases com efeitos de estufa em todos os
sectores da economia.
Numa altura em que as TIC enfrentam novos e grandes
desafios que decorrem da evolução acelerada das tecnologias,
do ambiente regulatório, das condições de mercado e da
difícil conjuntura económica e financeira actual, há que
mobilizar o sector para a nova agenda de oportunidades
que poderão surgir na área da sustentabilidade ambiental.
Esse é exactamente o grande objectivo do Congresso das
Comunicações’08, até porque não restam dúvidas de que o
sector pode dar um contributo determinante para reduzir as
emissões de carbono e aumentar a eficiência energética.
Imperioso para o futuro de Portugal é também assegurar
que o país seja dotado de infra-estruturas de comunicação
preparadas para o século XXI, de forma a poder competir
num contexto global. Aliás, o próprio Executivo já elegeu esta
como uma área estratégia de actuação e está a ser definido
o respectivo quadro regulatório, seguindo as orientações
e metas da Comissão Europeia, que solicitou a todos os

Estados Membros a elaboração de planos de acção para
a nova geração de banda larga. A APDC está também a
promover um debate intenso em torno dos projectos e
investimentos nas RNG ao nível nacional.
Do plano de actividades da Associação constam ainda vários
outros temas que marcam a agenda do sector. Destaque para
a Revisão 2006 e o Novo Quadro Regulamentar e a regulação
das Comunicações, dos Media e Concorrência, assim como
o futuro da televisão em Portugal, com as novas plataformas
- TDT, IPTV e a Mobile TV - e o dividendo digital. A liberalização
do sector postal é outra prioridade, tal como os novos
serviços e novos modelos de negócio, o futuro da Internet e
os impactos da Web 2.0. Pretende-se ainda analisar o peso
do sector das TIC na economia portuguesa e as políticas para
reforçar a sua competitividade internacional, o seu papel
numa sociedade em rápido envelhecimento e as políticas
públicas e o papel do Estado na área das TIC. A segurança,
ePrivacy e os desafios das tecnologias de localização (como o
RFID, GPS, geolocalização móvel) também são temas eleitos.
Para além dos temas que vão marcar o debate na APDC,
estão previstas várias outras actividades a destacar. Um
dos objectivos é o networking entre os associados, já
que um dos aspectos distintivos da Associação é o facto
de integrar simultaneamente associados colectivos e
associados individuais. Há por isso que reforçar o efeito
de rede entre associados, aproveitando nomeadamente
o potencial das tecnologias da Web 2.0. A nova Direcção
propõe-se ainda promover formação de grande qualidade,
sempre numa lógica de apoiar os quadros do sector no
seu esforço de aprendizagem permanente, através da a
associação a entidades de reconhecido prestigio, nacionais
ou internacionais, e a criação de formatos inovadores. E,
na sequência do trabalho já desenvolvidos nos últimos
dois Congressos, será dada atenção à promoção do
empreendedorismo tecnológico.
Neste novo ciclo da APDC, pressupõe-se um trabalho em
rede com todos os stakeholders, com o Governo, com
os Reguladores e, sobretudo, com todos os associados,
empresas e associados individuais, disponíveis para colaborar
num projecto que se pretende mobilizador.

DIRECÇÃO APDC
Diogo Vasconcelos
Eleito Presidente da APDC em Maio de 2008. Diogo Vasconcelos é, desde Fevereiro de 2007, Distinguished Fellow da Cisco,
baseado em Londres. Foi Consultor Conselheiro para a Sociedade do Conhecimento da Presidência da Republica e Mandatário
Digital da Candidatura do Prof. Cavaco Silva. Foi ainda Presidente da UMIC, a Agência para a Sociedade de Conhecimento.
Representou Portugal no e-Europe Steering Group, no Conselho de Ministros da UE em diversos Grupos de Trabalho da OCDE.
Foi também administrador da Agência de Inovação. Diogo Vasconcelos é formado em Direito pela Universidade Católica, pósgraduado em Direito das Comunicações pela Universidade de Coimbra, e Gestão e Ciência Política pela Universidade Católica.
É membro não-executivo do Conselho Administrativo da Universidade Católica do Porto. Em 2006, recebeu do então
Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio, o título de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique.

Carlos Miguel Marques Correia
Vice-presidente da APDC. Carlos Correia é Director de Regulação e Relações com Operadores da Vodafone Portugal.
Na Vodafone, foi Sénior Manager da Vodafone SEMEA-Milão.
Licenciado em Engenharia Electrotécnica e Computadores pelo IST e possui um MBA pela UNL.

Marta Maria Dias Quintas Neves
Vice-Presidente da APDC. Marta Neves é Directora de Regulação da PT Comunicações. Foi directora do Departamento
Jurídico da PT Multimédia SGPS, Adjunta do Ministro da Economia, Adjunta do Secretário de Estado Adjunto da Economia,
Directora do Departamento Jurídico da PT Multimédia, Directora do Departamento Jurídico da Lusomundo SGPS, Directora
do Departamento Jurídico da Lusomundo Audiovisuais, Consultora Jurídica no Departamento Jurídico da Lusomundo
Audiovisuais e Advogada no escritório Fernando de Souza de Brito.

Pedro Ramalho Carlos
Vice-Presidente da APDC. Pedro Ramalho Carlos é membro da Comissão Executiva da Sonaecom, sendo actualmente
responsável pelas Unidades de Negócio Corporate e Wholesale e pelas áreas de Inovação, Serviço ao Cliente e Operações.
Na Sonaecom desde 1999, ocupou já diversos cargos de gestão, tendo até ao início de 2008 sido responsável por todo
o negócio das duas marcas de telecomunicações fixas: Novis e Clix. Foi um dos fundadores e até 1999 presidente do
Conselho de Administração da IP Global, S.A., um Internet Service Provider pioneiro em Portugal. Em 1991 iniciou o Centro
de Comunicações e Ambientes Empresariais do INESC. Foi também consultor do Eurescom nas áreas de gestão de redes
de telecomunicações e tecnologia e serviços Internet. Entre 1984 e 1990 foi bolseiro e investigador do INESC nas áreas
de domótica, redes de comunicação, open systems e tecnologia TCP/IP. É licenciado em Engenharia Electrotécnica e
de Computadores pelo Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, onde também fez o mestrado. É
membro da Internet Society. Foi presidente do Conselho Fiscal da APDC.

Alberto Alves Maria Pimenta
Membro da Direcção da APDC. Alberto Pimenta é Director de Estratégia e Desenvolvimento dos CTT e Administrador
não executivo das empresas Tourline Express (Espanha) e Multicert. Iniciou a sua carreira no ISEG como assistente
estagiário de Métodos Matemáticos, tendo ingressado nos CTT onde, a partir de 1987, tem desempenhado diversos
cargos de Alta Direcção nas seguintes áreas: Estratégia e Desenvolvimento de Negócios, Marketing, Planeamento e
Controlo, Gestão e Desenvolvimento do Negócio de Correspondências, Sistemas de Informação e Inovação, Qualidade
e Desenvolvimento Sustentável. Foi ainda Administrador não executivo da empresa Telepost. É licenciado em Economia
e Pós-Graduado em Métodos Matemáticos para Economia e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Economia e
Gestão – Universidade Técnica de Lisboa. Detém ainda o diploma do PADE – AESE/IESE.

António José da Cruz Neto
Membro da Direcção da APDC. António Neto é Director Carrier Business, Mobile Access Division, da Alcatel-Lucent Portugal.
Esteve no Grupo Alcatel desde 1994 com variadas responsabilidades ao nível da corporação em Portugal e no estrangeiro.
Licenciado em Engenharia Física (UNL).

Francisco Maria Supico Pinto Balsemão
Membro da Direcção da APDC. Francisco Maria Balsemão é Administrador executivo da Impresa, SGPS, SA. Desempenha
ainda o cargo de administrador da SIC, da Impresa Publishing, da Impresa Digital, e da Compta. É vice-presidente da ANJE
e da AIP, e director da ACEP e da APImprensa. Foi director de Negócios Internacionais e Roaming da TMN.
Licenciado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores, ramo de Telecomunicações e Electrónica, pelo Instituto
Superior Técnico, pós-graduado em Gestão de Empresas de Telecomunicações.

Hans-Erhard Reiter
Membro da Direcção da APDC. Hans-Erhard Reiter é Presidente Executivo da Ericsson Telecomunicações.
Foi responsável pela área de Marketing & Business Development, para a Ericsson na região Ibérica.
Licenciado em Engenharia de Telecomunicações pela Universidade Técnica de Viena de Áustria com pós-graduação na
Universidade Económica de Vienna.

Leonor Almeida
Membro da Direcção da APDC. Leonor Almeida é Directora-Geral pelo centro de desenvolvimento da Nokia Siemens Networks
localizado em Portugal. Entrou para a EID em 1982, onde trabalhou na área de desenvolvimento de software e hardware e passou
para a Siemens em 1986, tendo trabalhado os dois primeiros anos na Siemens AG na Alemanha. É licenciada em Engenharia
Electrotécnica, Electrónica e de Telecomunicações pelo Instituto Superior Técnico. E tem o Programa Avançado de Gestão
para Executivos da Universidade Católica de Lisboa. Pela Babson Executive Education e pela Duke Corporate Education, em
colaboração com a Siemens AG, tem formação em Advanced Management Program.

Margarida Couto
Membro da Direcção da APDC. Margarida Couto integra a Sociedade de Advogados Vieira de Almeida & Associados desde
1988. Actualmente é a sócia responsável pela da área de Telecoms & Tecnologias de Informação, onde tem desenvolvido uma
vasta actividade em telecomunicações, contratação pública, regulação económica e privacidade. É a sócia responsável pelo
Programa de Pro Bono e Responsabilidade Social da Vieira de Almeida & Associados. Lecciona Direito das Telecomunicações
e Regulação na Universidade Católica de Lisboa.
Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lisboa e pós-graduada em Estudos Europeus.

Paulo manuel da Conceição neves
Membro da Direcção da APDC. Paulo Neves é Director de Regulação e Business Development da Oni Communications e Vogal
da Direcção da Apritel (Associação dos Operadores Privados de Telecomunicações).
Iniciou a carreira profissional nos CTT (actualmente PT) onde esteve de 1985 a 1989. Entre 1989 e 1998, esteve na Ericsson,
onde exerceu funções de Direcção de Suporte Técnico, de Direcção de Marketing e Vendas, Responsabilidade de Gestão
Transversal de Unidade de Negócios Empresariais e de Direcção de Desenvolvimento Estratégico, tendo ainda sido membro
da equipa de Gestão Executiva. Ingressou em 1998 na Oni, onde exerceu funções de Direcção de Desenvolvimento de Negócio.
Em Outubro de 1999, assumiu funções de Responsável da Área de Negócios Internet e em Março de 2002 de Director de
Planeamento Operacional. Em Outubro de 2002, assumiu as funções de Director de Marketing. Licenciado em Engenharia
Electrotécnica pelo Instituto Superior Técnico, tem uma pós-graduação em Gestão de Empresas de Telecomunicações pelo
Instituto Superior de Transportes/Instituto de Empresa de Madrid.

Vanda Sofia rodrigues Jesus
Directora Executiva da APDC
Foi Directora da Unidade de Negócios da FIL, responsável pelo segmento de Feiras de Serviços(Bolsa Turismo de Lisboa,
Salão Imobiliário de Lisboa, Nauticampo, Futurália, SITIC entre outras). Anteriormente foi Directora do Projecto de
Compras Públicas Electrónicas da UMIC – Unidade de Missão Inovação e Conhecimento. Iniciou a actividade profissional
como Consultora Sénior na DHV-MC Management Consultants.
Licenciada em Organização e Gestão de Empresas, Especialização na área de Marketing, pelo Instituto Superior de
Ciências do Trabalho e da Empresa. Possui uma Pós-Graduação em E-Business pelo IDEFE.

COMISSÁRIOS
Paulo Simões Comissário para o Talento na APDC
Paulo Simões é Partner da Egon Zehnder International, um dos líderes mundiais em Executive Search, Talent Management
e Board Consulting. Faz parte da prática mundial de High Tech & Telecoms e é um dos core members da prática de
consultoria em Talent Management, tendo trabalhado em projectos em diversos países e continentes. Possui uma
licenciatura e um mestrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores pelo Instituto Superior Técnico e um
MBA pela Australian Graduate School of Management, Sydney. Antes de entrar para a Egon Zehnder, foi Administrador
Executivo da Cofina.com, Associate e Manager na A.T.Kearney e Business Analyst na McKinsey & Co.

Carlos Liz Comissário para o Consumo na APDC
Trabalha em estudos de mercado e opinião há mais de 30 anos. Em 1989, fundou a APEME, empresa portuguesa líder
em estudos qualitativos, onde é sócio-gerente. Tem seguido o percurso do consumidor e cidadão na passagem para a
Sociedade da Informação, tendo estudado grandes projectos como o Portal do Cidadão, bem como o desenvolvimento
da Internet móvel e o nascer da consciência ambiental. Tem concebido e dirigido projectos de investigação em áreas como
a Felicidade ou as Tendências da Sociedade Portuguesa Contemporânea. As crianças e os jovens, bem como o território
Escola, têm sido objecto de trabalhos publicados, procurando captar novos padrões de consumo. As grandes marcas
públicas, como a EXPO, QREN, Plano Nacional de Leitura ou ainda Novas Oportunidades, fazem também parte do portfolio
de estudos de opinião realizados nos últimos anos. Estudou Filosofia e Literaturas Clássicas na Universidade de Lisboa.

Conceição Casanova Comissária para a Gestão do Conhecimento na APDC
Consultora independente em Gestão de Informação e Desenvolvimento Pessoal. Ao longo da sua carreira desempenhou
inúmeros cargos directivos. Foi Responsável do Centro de Documentação e Informação e do Centro de Gestão do
Conhecimento da PT Comunicações, membro do júri dos prémios EUROPRIX em representação da APDC, Board Member da
European Academy of Digital Media. É ainda organizadora e apresentadora de vários eventos em Portugal nas áreas de Novas
Tecnologias, New Media e E-Business (IEEE, IFIP e APDC). Conceição Casanova é licenciada em Engenharia Química pelo IST.
Possui formação complementar em Gestão de Informação (BAB), Competitive Intelligence (Management Center Europe) e
Communities of Practice (McDermott Consulting). É ainda formação em Coaching Executivo (Escola Europeia de Coaching) e
em processo de certificação pelo ICF (Internacional Coach Federation).
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Companhia IBM Portuguesa, S.A.
Fundada nos Estados Unidos em 1914, a IBM (International Business
Machines) tem acompanhado desde sempre a vanguarda tecnológica,
ocupando hoje um lugar de topo no sector das empresas de Tecnologias
de Informação (TI).
Actualmente ligada a um modelo de negócio único e consistente, tem
vindo a orientar-se pela e para a inovação.
Em Portugal, a “Sociedade de Máquinas Watson (Portugal) S.A.”
estabeleceu-se a 4 de Novembro de 1938 alterando em 1949 a sua
denominação para Companhia IBM Portuguesa, S.A., apoiada pela
organização internacional da IBM Corporation.

A Companhia tem vindo a reforçar a sua posição em investimentos
estratégicos e aquisições de segmentos em crescimento, exemplo das
aplicações de SOA (Service Oriented Architecture) e de Information on
Demand.
Mas não é apenas na área da tecnologia que a IBM influencia a história
corporativa mundial: em 1914 a Companhia contratou o seu primeiro
colaborador portador de deficiência, em 1953 põe em prática a
igualdade de oportunidades independentemente da raça e desde 1984
garante que a orientação sexual nunca será utilizada como elemento
diferenciador entre os seus empregados.

A empresa conta com mais de 355.000 colaboradores em 75 países,
mas enquanto companhia global dá suporte a clientes em mais de 170
países. A Companhia IBM dispõe de 8 laboratórios de investigação e 12
centros de pesquisa em vários pontos do mundo, possui 34 centros de
produção e uma rede com cerca de 100.000 Parceiros de Negócio em
todo o mundo.
A sua experiência e conhecimento são utilizados nos mais variados
processos e operações das diversas indústrias onde actua, em que cria
e aplica formas de tecnologia para responder aos mais críticos desafios,
quer ao nível do negócio quer da competitividade dos seus clientes.

Num compromisso muito estreito entre empresa e empregados,
parceiros, clientes, fornecedores, cidadãos e accionistas, a IBM aposta
em contribuir de uma forma séria para as comunidades em que está
inserida e onde opera.
É neste contexto que a Companhia desenvolve programas que não
são mais do que uma consequência natural das suas actividades, e
do que sabe e pode fazer. Consciente do potencial da tecnologia na
transformação da sociedade, está decidida a aplicá-la da melhor forma
na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, quer ao nível social, quer
ao nível ambiental e económico.

As suas competências passam pela área de serviços, software, hardware,
investigação e financiamento. Enquanto empresa, globalmente
integrada, tem vindo a melhorar a sua produtividade e a conduzir os
seus investimentos e participação para mercados que apresentam um
crescimento mais rápido, conseguindo assim alcançar grandes taxas de
sucesso no que respeita à sua performance.

A liderança da Companhia, com um histórico ligado a cientistas,
engenheiros e Prémios Nobel, é consequência de muitos avanços
e inovações, bem como da sua responsabilidade no fornecimento
de novas aplicações e oportunidades ao mundo das TI. A IBM é, foi
e será uma empresa movida pela inovação e uma líder tecnológica
incondicionalmente dedicada ao sucesso dos seus clientes.
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Designação Social: Deloitte
Morada:

Praça Duque de Saldanha, 1 - 7º,
1050-094 Lisboa
Telefone: +351 210 423 000
Fax: +351 210 423 190
Email: ptcorporatemarketing@deloitte.pt
Site: www.deloitte.com/pt

A Deloitte presta serviços de auditoria, impostos, consultoria e assessoria
financeira a clientes que exercem actividade nos mais diversos sectores
de actividade. Com uma rede de entidades, globalmente relacionada, em
140 países, a Deloitte reúne competências a nível mundial e um profundo
conhecimento local que ajuda ao sucesso dos seus clientes onde quer
que estejam. Os 165.000 profissionais da Deloitte estão empenhados em
tornar-se o padrão de excelência.
Os profissionais da Deloitte estão unidos por uma cultura de colaboração
que promove a integridade, o compromisso com os outros, a excelência
no valor acrescentado ao cliente e o fortalecimento pela diversidade.
Desfrutam de um ambiente de aprendizagem contínua, experiências
desafiantes e oportunidades de carreira enriquecedoras. Dedicam-se ao
reforço da responsabilidade empresarial, conquistando a confiança do
público e gerando um impacto positivo nas respectivas comunidades.
A expressão Deloitte refere-se a uma ou mais entidades, que são membros
da Deloitte Touche Tohmatsu, uma Swiss Verein, e a sua respectiva rede de
membros, legalmente separadas, juridicamente autónomas e independentes.
Para aceder à descrição detalhada da estrutura legal da Deloitte Touche
Tohmatsu e seus Membros consulte www.deloitte.com/about.
No sector de Technology, Media & Telecommunications (TMT), a Deloitte
tem uma forte presença com mais de 6.000 profissionais, distribuídos
por 45 países. A nível mundial, a Deloitte presta serviços a 46 das 53
empresas de TMT do Fortune Global 500.
Os nossos especialistas compreendem os desafios associados à
tendência de redução de custos tecnológicos, à convergência entre
os vários segmentos desta indústria e às novas estratégias de gestão. A
visão da Deloitte para este sector é ser a referência enquanto prestadora
de serviços profissionais para os seus clientes, apresentando soluções
inovadoras ao combinar as suas capacidades globais com os insights
resultantes da sua dedicação à indústria de TMT.

Designação Social: EDP – Energias de Portugal S.A
Morada:

Praça Marquês de Pombal nº 12,
Lisboa, Portugal
Telefone: +351 210 012 500
Fax: +351 210 012 910
Email: dmc@edp.pt
Site: www.edp.pt

O Grupo EDP encontra-se entre os grandes operadores europeus do
sector da energia, sendo o 3º maior operador energético da Península
Ibérica e o maior grupo industrial português.
A EDP é o único grupo empresarial do sector da energia com actividades
de produção, distribuição e comercialização na Península Ibérica, onde
detém o controlo do quarto maior operador eléctrico espanhol, a HC
Energia.
Além do sector eléctrico, a EDP tem também uma actuação relevante no
sector do gás da Península Ibérica através da Naturgas (Espanha) - o 2º
operador de mercado, e através da EDP Gás (Portugal) - a 2ª empresa de
distribuição.
Em termos internacionais, para além de Espanha, o Grupo EDP tem
uma forte presença no sector da electricidade no Brasil, onde actua nas
actividades de produção, distribuição e comercialização de electricidade
através da Energias do Brasil.
O Grupo EDP é o 4º maior produtor mundial de energia eólica, posição
obtida com a aquisição da Horizon Wind Energy, nos Estados Unidos da
América.
Na energia eólica, além de Portugal, a EDP marca está em Espanha,
França, Bélgica, Polónia e, recentemente, na Roménia, com um total de
capacidade instalada no 1º semestre de 2008 de 3.846 MW, e um pipeline
superior a 27.000 MW.
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Com mais de um século de actividade, a Efacec é o maior Grupo Eléctrico
Nacional de capitais portugueses.
Com mais de 3.500 colaboradores, a Efacec está presente em mais de
65 países e exporta cerca de 60% da sua produção. Em 2008 a empresa
facturará cerca de 600M€.

Designação Social: Efacec
Morada:

Apartado 1018 · 4466-952
S. Mamede de Infesta · Portugal
Telefone: +351 22 956 23 00
Fax: +351 22 956 89 40
Email: sgps@efacec.pt
Site: www.efacec.pt

Perspectivando um crescimento sustentado do volume de negócios a
uma escala internacional e em concorrência directa com outros players
mundiais nos seus sectores de actividade, a Efacec desenvolveu um plano
estratégico para o período 2008-2012 com o objectivo de reposicionar e
potenciar as suas propostas de valor nas operações internacionais.
Para corporizar essa mudança, a Efacec desenvolveu um novo modelo
organizacional implementado em 2007, desenhado para responder aos
desafios da internacionalização. Nesse sentido, focou a sua actividade
em dez Unidades de Negócio, responsáveis pelo desenvolvimento global
da actividade respectiva: Transformadores; Aparelhagem de Média
Tensão; Servicing de Energia; Engenharia; Automação; Manutenção;
Ambiente; Renováveis; Transportes; e Logística. Por outro lado, mantendo
um inequívoco interesse no mercado nacional, a Efacec desenvolveu em
simultâneo uma nova abordagem no mercado internacional, ao focar
a sua actividade em sete regiões consideradas mercados prioritários,
onde pretende replicar as suas Unidades de Negócio: Estados Unidos
da América; América Latina (Brasil, Argentina e Chile); Europa Central
(Roménia, Bulgária, República Checa, Eslováquia e Hungria); Magrebe
(Argélia, Marrocos e Tunísia); África Austral (Angola, África do Sul e
Moçambique); Índia e Espanha. Existem ainda condições de mercado
para que quatro dos seus dez negócios (Transformadores, Transportes,
Automação e Média Tensão) sejam replicados
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A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) regula e
supervisiona os sectores das comunicações electrónicas e dos serviços
postais em Portugal, assegurando a representação nacional nos diversos
fora internacionais relevantes.

Designação Social: Autoridade Nacional de Comunicações
(ANACOM)
Morada: Av. José Malhoa, n.º 12, 1099-017 Lisboa
Telefone: +351 21 7 21 1 000
Fax: +351 21 7 21 1 001
Email: info@anacom.pt

É uma entidade dedicada a promover a livre concorrência, a transparência
nos preços e nas condições de utilização dos serviços, bem como o
desenvolvimento dos mercados e das redes de comunicações.
Com vista a defender os interesses dos cidadãos, particularmente dos
utilizadores de comunicações, assegura a regulação e a supervisão
dos mercados, bem como o acesso ao serviço universal, tanto nas
comunicações electrónicas como nos serviços postais.Tudo para garantir
a fluidez das comunicações. No mercado. Junto dos consumidores.

Site: www.anacom.pt

Designação Social: CTT Correios de Portugal, S.A.
Morada: Rua de São José n.º 20 , 166-001 Lisboa
Telefone: Linha CTT – 707 26 26 26
Email: informacao@ctt.pt
Site: www.ctt.pt

Os CTT – Correios de Portugal são uma poderosa plataforma multiserviços,
visando a satisfação das necessidades dos cidadãos e dos agentes
económicos, através de uma rede comercial e logística de elevada
qualidade, eficiência e proximidade ao cliente.
São um elemento essencial do desenvolvimento social e económico do
país, contribuindo para a melhoria dos padrões de qualidade de vida e
conforto dos clientes e dos trabalhadores, mercê de uma dinâmica, de uma
cultura de serviço e de um sentido de responsabilidade social e ambiental
irrepreensíveis.
Os CTT – Correios de Portugal têm por missão o estabelecimento de
ligações físicas e electrónicas, entre os Cidadãos, a Administração
Pública, as Empresas e as Organizações Sociais em geral. A sua tradição
postal é progressivamente reforçada e alargada às actividades e áreas de
negócio, onde a vocação logística e comunicacional da Empresa possa ser
eficientemente colocada ao serviço dos Clientes. No mercado doméstico,
os CTT têm por vocação a liderança em todas as áreas de negócio onde
estão ou venham a estar presentes.
No quadro internacional, a Empresa desenvolve uma política de parcerias
ou aquisições relacionadas, estabelecendo ou intensificando a sua
presença em mercados externos relevantes, por forma a assegurar uma
crescente valorização do capital accionista.
Desta forma, os CTT englobam actualmente um grupo de empresas,
interligando-se e complementando-se, de forma a responder de modo
eficiente às necessidades dos cidadãos e das empresas, actuando em
diversas áreas de negócio:
- No mercado das comunicações, onde se situa o seu “core business”.
- Na publicidade, apresentando-se como meio alternativo para divulgar,
promover e vender produtos e serviços.
- Na logística, apresentando soluções integradas e completas, tanto na
produção e tratamento de correio, como no transporte e entrega de
mercadorias.
- Na produção e gestão de documentos (incorporando a digitalização
e arquivo, o finishing ou actividades de concepção gráfica) e no correio
híbrido (recorrendo às mais modernas tecnologias de informação).
- No mercado financeiro através de alargada oferta de produtos e serviços.
- No mercado digital, disponibilizando a ViaCTT e o meuselo, entre outros.
- No mercado das telecomunicações móveis, com a 1ª operadora móvel
virtual no mercado nacional, actuando com uma marca própria e oferta
diferenciada, com estrutura independente de serviços.
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Grupo Portugal Telecom

Designação Social: Portugal Telecom, SGPS SA
Morada: Av. Fontes Pereira de Melo, 40, 1069-300 LISBOA
Telefone: +351 215 002 000
Fax: +351 213 562 624
Site: www.telecom.pt

Designação Social: ALCATEL-LUCENT PORTUGAL, SA
Morada: Rua de São José n.º 20 , 166-001 Lisboa
Telefone: +351 214 859 000
Fax: +351 214 866 294
Email: alu.portugal@alcatel-lucent.com
Site: www.alcatel-lucent.pt

A Portugal Telecom é a empresa líder a nível nacional em serviços de
telecomunicações e multimédia. Assume como compromissos a geração
e distribuição de valor accionista e permanecer como um dos operadores
de telecomunicações mais sólidos da Europa.
O Grupo oferece um vasto leque de serviços móveis, multimédia – TV por
subscrição, Internet, portais e media –, dados e soluções empresariais
– transmissão de dados, comércio electrónico business-to-business e
soluções de rede e dados – e serviços de rede fixa para clientes residenciais,
empresariais e operadores.
No plano internacional, a PT está focalizada no Brasil, onde detém a Vivo, o
maior operador móvel num mercado potencial superior a 140 milhões de
pessoas.
Hoje, a Portugal Telecom com mais de 63 milhões clientes, disponibiliza aos
clientes serviços com elevada qualidade, fiáveis e a preços competitivos.
A PT é uma das empresas mais transaccionadas na Bolsa Euronext Lisboa,
estando ainda cotada na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE).

A Alcatel-Lucent é o parceiro de confiança para prestadores de serviços,
empresas e órgãos governamentais no mundo inteiro, disponibilizando
soluções que permitem serviços de comunicação de voz, dados e vídeo
ao utilizador final. Enquanto líder em redes de banda larga fixas, móveis e
convergentes, em tecnologias IP, em aplicações e serviços, a Alcatel-Lucent
tira partido da competência técnica e científica sem rival dos Bell Labs, uma
das maiores organizações de investigação da indústria das comunicações.
Com operações em mais de 130 países e a mais experiente equipa global
de serviços da indústria, a Alcatel-Lucent é um parceiro local de alcance
global baseando a sua estratégia de negócio em três sectores de excelência
para o futuro: Carriers, Enterprise e Services e detendo a mais experiente
equipa global de serviços da indústria e uma das maiores organizações de
investigação, tecnologia e inovação em telecomunicações.
Em Portugal, a empresa está fortemente ligada ao desenvolvimento da
economia nacional e aposta no valor acrescentado dos produtos e serviços
implementados no nosso país, bem como na mais valia das soluções que
exporta para os mais diversos países no mundo.
A sua capacidade técnica, a par dos sucessos obtidos ao longo de 75 anos
de presença em Portugal granjearam-lhe o prestígio e a responsabilidade
de possuir Centros de Competência instalados em território português, nas
áreas de:
• Centro de Serviço Internacional p/ o Planeamento, Optimização e
Manutenção de Redes - Serviços Profissionais de planeamento
para Redes Móveis (GSM, UMTS, WiMAX)
• Centro de Competência OSS (Sistemas de Suporte às Operações)
Domínio da Gestão de Redes nas áreas Fixa, Móvel, NGN, IMS, Triple Play
(IPTV); Gestão da Qualidade de Performance e de Serviços profissionais de
segurança e continuidade da informação (Business Continuity)
• Centro Mundial de Assistência Técnica Móvel
Para Suporte e manutenção de redes GSM a nível mundial
• Reality Centre
MediaMotion, Entretenimento Móvel, Mobile Kiosk & New Media Applications,
Mobile TV
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Designação Social: Cisco Systems Portugal
Morada: Lagoas Park, Edificio 12 Porto Salvo
Telefone: +351 21 4 541 000
Fax: +351 214 541 002
Email: Info-pt@cisco.com
Site: www.cisco.pt

A Cisco Systems, Inc. é o líder mundial em soluções de rede de banda larga.
Criada em 1984 por um casal de cientistas da Universidade de Stanford
na Califórnia, a empresa conta hoje com mais de 65,000 empregados em
todo o mundo.
As soluções de rede da Cisco baseadas no protocolo da Internet (IP) são
a base operacional da maioria das redes empresariais, educacionais e da
administração pública, de operadores fixos, móveis e de cabo.
Hoje em dia a Cisco é muito mais do que a empresa da Rede. Através das
suas diferentes unidades de negócio, a Cisco endereça todos os mercados,
desde o mercado empresarial ao residencial, além de desempenhar um
papel muito importante também no desenvolvimento da Sociedade de
Informação. Projectos como as Networking Academies, em que a empresa
certifica jovens na sua tecnologia, a parceria que tem com organismos locais
de modo a formar jovens na casa mãe em Silicon Valley, e as aquisições que
tem realizado na área do consumo, fazem da Cisco uma empresa completa
e incontornável.
Esta é uma empresa que aposta continuamente na inovação e que tem
lançado no mercado soluções diferenciadoras, ano após ano. O Conceito
de Unified Communications, por exemplo, onde a Cisco possui já uma
experiência de largos anos, é hoje um conceito que abrange diversas
vertentes da comunicação. Disso é exemplo a Telepresença, uma solução
que estende esta comunicação ao Video, numa experiência única e muito
além da Video Conferência, e que poderá ver no stand que a empresa tem
neste Congresso. Outros conceitos como o SaaS (Software as a Service)
são acolhidos pela empresa e transformados em soluções. A aquisição pela
Cisco de empresas como a Webex contribuem para o desenvolvimento
deste conceito na empresa e consequente abordagem do mercado com
soluções nesta área.
As preocupações da Cisco a nível da sustentabilidade ambiental são uma
constante. A Empresa faz parte da Clinton Initiative onde destacamos a
iniciativa CUD (Connected Urban Development) na qual Lisboa é uma
das sete cidades que integram esta iniciativa, a nível mundial. A empresa
implementou uma estratégia que aposta em três vertentes: Os produtos
que desenvolve, o efeito rede humana, ou a forma como os clientes da
empresa utilizam a tecnologia como uma plataforma para ajudar a reduzir
as emissões de CO2 e uma vertente interna de compromisso de redução
das próprias emissões de CO2 da empresa.
A Cisco é, hoje, uma empresa incontornável, nas suas múltiplas vertentes.

A Ericsson no mundo
A Ericsson, estabelecida em 1876, tem a sua sede em Estocolmo, na Suécia, e
está presente em mais de 140 países. A Ericsson é um fornecedor líder mundial
de equipamentos de telecomunicações e serviços para operadores de rede
fixa e móvel.

Designação Social: Ericsson Telecomunicações, Lda.
Morada: Edifício Infante D. Henrique, Quinta da Fonte,
2770-192 Paço de Arcos
Telefone: +351 21 4 46 6 000
Fax: 21 4 46 6 600
Email: ericsson.portugal@ericsson.com
Site: www.ericsson.com/pt

Sendo a primeira empresa a lançar tecnologia para banda larga no móvel, a
Ericsson é hoje líder mundial na banda larga nas redes móveis e fixas totalmente
assentes em IP. Desde sempre, a Ericsson tem vindo a investir fortemente
em Investigação e Desenvolvimento, promovendo activamente standards e
sistemas abertos.
Como reflexo deste compromisso, a Ericsson detém um portfolio de
propriedade intelectual dos mais completos da indústria, contemplando cerca
de 20.000 patentes, e com mais de 500 novos registos em cada ano.
A Ericsson em Portugal
A Ericsson Telecomunicações encontra-se presente em Portugal como
empresa local desde o ano de 1953, tendo o âmbito da sua actividade
sido desenvolvido essencialmente no segmento de comunicações
empresariais até à data da assinatura do contrato de fornecimento do
sistema GSM à Telecel.
Este acontecimento marcou o início de um rápido desenvolvimento que
posicionou a Ericsson como uma das empresas líderes de mercado em
Portugal, sendo actualmente fornecedor de todos os grandes operadores de
telecomunicações em Portugal.
Consequentemente têm sido feitos investimentos significativos,
nomeadamente em infra-estruturas, equipamentos e no desenvolvimento
contínuo das competências dos seus colaboradores.
Após ter liderado a introdução em Portugal dos sistemas 2G e 3G, a
Ericsson encontra-se empenhada na introdução e consolidação dos
sistemas de redes de banda larga móvel (HSPA) e banda larga fixa (xDSL,
cabo, fibra óptica), bem como da convergência das redes móveis e fixas
através do standard IMS baseado no protocolo IP. Para tal, a Ericsson
continua a trabalhar em estreita colaboração com os operadores de redes
móveis e fixas no desenvolvimento de redes avançadas e na concepção e
lançamento de serviços inovadores no mercado.
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Designação Social: Cabovisão – Televisão por Cabo SA
Morada: Lugar de Poços, 2950 – 425 Palmela
Telefone: +351 210 801 080
Fax: +351 210 801 000
Email: noelia.goncalves@cabovisao.pt
Site: www.cabovisao.pt

Designação Social: Sonaecom SGPS, S.A.
Morada: Rua Henrique Pousão 432,
4460-841 Senhora da Hora
Telefone: +351 931 002 000
Fax: +351 220 111 850
Email: comunicacao@sonae.com
Site: www.sonae.com

Designação Social: Vodafone Portugal
Comunicações Pessoais, S.A.
Morada: Av. Dom João II, lote 1.04.01, 8º Piso,
Parque das Nações, 1998 – 017 Lisboa
Telefone: +351 210 914 000
Fax: +351 210 915 480
Email: press.pt@vodafone.com
Site: www.vodafone.pt

Designação Social: ZON Multimédia – Serviços
de Telecomunicações e Multimédia, SGPS, S.A.
Morada: Av. 5 de Outubro, 208 1069-203 Lisboa
Telefone: +351 791 48 00
Fax: +351 791 48 50
Email: comunicacao.corporativa@zon.pt
Site: www.zon.pt

Com licenças para fornecer serviço de televisão por cabo a mais de 90% dos
lares nacionais e licenças para fornecer os serviços de internet e de telefone
fixo a todo o território nacional, a Cabovisão apostou no desenvolvimento
regional de Portugal, disponibilizando serviços de telecomunicações onde
outros operadores não o fizeram.
Em 2006, a Cabovisão SA passou a ser 100% controlada pela Cogeco Cable,
a 4ª maior operadora do Canadá e a 2ª maior das províncias de Ontário e
Quebeque.
A Cabovisão tem hoje mais de 720.000 serviços activos utilizados por clientes
residenciais e empresariais.
Este número crescente de serviços é o reflexo do enorme sucesso e
receptividade que a oferta Cabovisão – telefone fixo, internet de banda larga e
televisão por cabo, tem tido junto da população portuguesa, nas áreas onde a
empresa tem cobertura.
É esse mesmo sucesso que permitiu à Cabovisão ao longo de mais de 10 anos,
atingir a posição de 3º maior operador de telecomunicações em Portugal.

A Sonaecom é uma empresa orientada para o crescimento, cuja ambição
é ser o operador de telecomunicações número um em Portugal, assente
na consolidação de um ambiente de eleição para o desenvolvimento do
potencial dos melhores profissionais e na disponibilização dos produtos,
serviços e soluções inovadoras que satisfaçam integralmente as necessidades
dos diferentes mercados e criem valor económico superior.
A Sonaecom actua em três áreas principais de negócio: Telecomunicações
(Optimus, Clix, Kanguru, TAG e Home); Media (Público e Rádio Nova) e Software
e Sistemas de Informação (WeDo, Bizdirect, Mainroad e Saphety).
Na Sonaecom acreditamos que temos nas nossas mãos o desafio de
alavancar oportunidades de negócio ao mesmo tempo que, em colaboração
estreita com os restantes sectores da economia, desempenhamos um papel
fundamental na criação de um mundo “livre de carbono”.
Num mundo em que as Tecnologias de Informação e Comunicação
conquistaram um lugar incontornável no nosso quotidiano, é acrescida a
responsabilidade que recai sobre nós. Por isso, reforçamos o nosso empenho
no desenvolvimento e disponibilização de soluções digitais que, sendo
energeticamente mais eficientes, podem conduzir-nos a uma redução global
de emissões de carbono.

Sobre a Vodafone Portugal
A Vodafone Portugal faz parte do Grupo líder mundial em telecomunicações
móveis. Líder em inovação, imagem de marca e satisfação dos Clientes,
a Vodafone Portugal centra a sua actividade na prestação de serviços
globais de Telecomunicações. Com mais de 5 milhões de Clientes que nela
confiam as suas necessidades de comunicações, a Vodafone Portugal está
entre as melhores empresas portuguesas, contribuindo para o bem-estar
das pessoas, das empresas e da sociedade em geral. Para saber mais visite
o website da Vodafone Portugal em www.vodafone.pt.
About Vodafone Portugal
Vodafone Portugal is part of the Vodafone Group, the world’s leading
international mobile communications group. Vodafone Portugal focuses
on delivering total communications solutions to its more than 5 million
customers and has a leadership position in terms of innovation, brand
image and customer satisfaction in Portugal. Visit Vodafone Portugal’s
website at www.vodafone.pt.
A ZON Multimédia está presente em cerca de 1,5 milhões de lares e negócios,
atingindo mais de 5 milhões de portugueses. Fornece serviços de telecomunicações
e entretenimento através de diversas infra-estruturas, nomeadamente a maior rede
de cabo digital do país, uma plataforma satélite digital e mais de 200 salas de cinema.
À escala nacional a ZON lidera nos mercados de Pay TV e exibição cinematográfica
e é o segundo maior Internet Provider. A oferta da empresa é feita através das
marcas ZON TVCabo, ZON Lusomundo Cinemas, ZON Lusomundo Audiovisuais,
ZON Conteúdos e ainda ZON Mobile.
A ZON TVCabo é o maior operador nacional de Triple Play (ZON TV Cabo, ZON
Netcabo, ZON Phone). Actualmente a Empresa complementa a sua oferta
com a ZON Mobile, operadora móvel virtual que permite à ZON oferecer serviço
telefónico móvel, banda larga e homezoning.
A ZON Lusomundo Cinemas é líder de mercado na gestão de espaços de exibição
cinematográfica. A nível Europeu foi o primeiro operador a introduzir 3D Digital. Por
sua vez, a ZON Lusomundo Audiovisuais é líder na distribuição de conteúdos para
a sua área.
A ZON Conteúdos desenvolve a actividade de Wholesale de conteúdos,
assegurando a sua negociação, aquisição, agregação e revenda.
Constituída em Julho de 1999 no âmbito do grupo Portugal Telecom, a PT
Multimédia autonomizou-se em resultado de um spin-off amigável. Em Janeiro de
2008 a Empresa assume a denominação ZON Multimédia.
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Designação Social: A.T. Kearney
Consultadoria de Gestão, Lda
Morada: Av. D. João II, 1.17.01-9º B, 1998-023 Lisboa
Telefone: +351 21 898 71 00
Fax: +351 21 895 00 30
Email: erika.vallespin@atkearney.com

Sobre A.T. Kearney
Fundada em Chicago em 1926,a A.T. Kearney foi pioneira no mundo da
consultadoria. Oitenta anos ao serviço da alta direcção de algumas das
empresas mais importantes do mundo situam a A.T. Kearney como uma das
empresas líderes de consultadoria de direcção a nível mundial, aplicando a
suas competências nas áreas de estratégia, organização e operações em
diversos sectores de actividade, entre eles automóvel, telecomunicações,
energia, instituições financeiras, transporte e distribuição. Actualmente, a A.T.
Kearney está presente em 33 países na Europa, Ásia e América, com escritórios
em 49 cidades. A A.T. Kearney abriu o seu primeiro escritório na Península
Ibérica há 18 anos e hoje tem escritórios em Lisboa e Madrid.

Site: www.atkearney.pt | www.atkearney.com

A CBE desenvolve a sua actividade na área da Engenharia e Construção de
Infra-estruturas de Telecomunicações a nivel nacional.

Designação Social: CBE – Engenharia e Construção
em Telecomunicações, S.A
Morada: Parque Industrial Via Nova, Urbanização
Terras Compridas – Lote 7, 2625 – 716 Vialonga
Telefone: +351 992 54 00
Fax: +351 992 54 48
Email: cbe@cbe.pt

“Capacidade, Rigor e Qualidade” definem a nossa postura no mercado,
traduzindo-se na apresentação de Soluções Globais e Integradas adequadas
a cada cliente, razão do nosso crescimento sustentado.
Fortes Investimentos em Tecnologias, Formação e Inovação, reflectem a força
com que nos posicionamos no sector. Ajudamos a Construir o Futuro.

Site: www.cbe.pt

Designação Social: GMSC – Global Management Solutions
Consultores de Gestão, SA
Morada: Av. Fontes Pereira de Melo, nº51 – 5ºF
Telefone: +351 213 567 100
Fax: +351 213 567 190
Email: geral@gms.pt
Site: www.gms.pt

A GMS Consulting centra a sua actividade na prestação de serviços de
consultoria estratégica, operacional e de sistemas de informação em
três principais sectores: Technology & Telecommunications, Media &
Entertainment e Financial Markets & Insurance.
Somos especialistas em temas de redefinição estratégica, transformação
empresarial e processual, implementação de sistemas e integração
tecnológica.
Entregamos um elevado nível de conhecimento e experiência especializada,
adequados às exigências actuais de cada indústria e de cada cliente.
Em Portugal, somos uma equipa de aproximadamente 150 profissionais, que
contribui com as suas competências, talento, motivação e sentido de missão
para a criação de valor nos nossos clientes.
A nossa oferta está organizada nas seguintes linhas de serviço: Strategy &
Operations Services; Finance & Performance Services; Technology Services;
Network & Engineering Services; Human Capital Services.
O nosso crescimento e reconhecimento no mercado ao longo dos anos
deve-se a uma consultoria inovadora, perseverante e com uma orientação
muito vincada para “fazer acontecer”.
A Huawei Technologies é uma empresa líder no fornecimento de soluções para
redes de telecomunicações, dispondo de um portfólio tecnológico “end-toend”, permitindo oferecer aos seus clientes uma gama de soluções de última
geração.

Designação Social: Huawei Tech Portugal - Tecnologias da
Informação, Sociedade Unipessoal, Lda
Morada: Rua Soeiro Pereira Gomes, Edificio Espanha,
Lote 1 7º B, 1600 - 196 Lisboa
Telefone: +351 217 828 400
Fax: +351 217 828 401
Email: portugal@huawei.com
Site: www.huawei.com

Actualmente com uma presença efectiva em mais de 100 países nos cinco
continentes, fornecemos soluções para telecomunicações a 31 dos 50
principais operadores mundiais, garantindo comunicações a mais de 1 bilião de
utilizadores.
Desde 2004 em Portugal, encontramo-nos focados no mercado dos
operadores de telecomunicações e dispomos de uma organização local que
visa desenvolver e dar suporte aos operadores locais.
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Designação Social: Logica
Morada: Av. José Malhoa, 16A, 5º, 1070-159 Lisboa, Portugal
Telefone: +351 210 018 000
Fax: +351 210 007 010
Email: info.pt@logica.com
Site: www.logica.pt

Designação Social: Motorola Portugal
Morada: Av.José Malhoa nº16-B, 3º piso
Telefone: +351 214 137 700
Fax: +351 214 137 750
Email: Info.pt@motorola.pt

A Logica é uma empresa líder em serviços de TI e Gestão, que conta
com cerca de 39.000 colaboradores em 36 países e mais de 40 anos de
existência. Presta serviços de consultoria de gestão, integração de sistemas,
e outsourcing de processos e de TI.
Gerimos o negócio ibérico da multinacional a partir de Lisboa (sede Ibérica)
e temos escritórios no Porto, Braga e em Madrid. Além de Portugal e
Espanha, a Logica Iberia opera em diversos países, nomeadamente Angola,
Moçambique, Cabo Verde, Marrocos e China (Macau).
Somos a 2ª empresa de serviços de TI e de Outsourcing em Portugal. Temos
uma presença forte em BI, ECM & ITO/BPO e somos reconhecidos pelas
nossas competências em gestão aplicacional, Testing, Consultoria SAP, EAM,
Metering, SIGs, Printing & Finishing e em Billing Solutions.
Somos também os líderes de mercado no sector das utilities, com uma
quota de 60%, o triplo do segundo player. Temos mais de 15 anos de
experiência em implementar e manter serviços para o sector das utilities, o
que nos confere um elevado conhecimento sobre os processos de negócio
das empresas e entidades deste sector. Esse insight levou-nos a desenvolver
soluções inovadoras e a criar um Centro de Inovação para energia e utilities,
em Portugal, para todo o Grupo.

Motorola é conhecida em todo o mundo pela sua inovação no sector das
comunicações. A empresa desenvolve tecnologias, produtos e serviços
que tornam possíveis as experiências móveis. O nosso portfólio inclui infraestruturas das comunicações, soluções de mobilidade das empresas,
digital set-tops, modems a cabo, dispositivos móveis e acessórios
Bluetooth. Motorola está empenhada em apresentar soluções para a
próxima geração da comunicação ás pessoas, empresas e governos. Uma
companhia Fortune 100 com presença e impacto globais, Motorola teve
vendas de E.U.$36,6 bilhões em 2007. Para obter mais informações sobre
nossa empresa, nossas pessoas e nossas inovações, visite http://www.
motorola.com

Site: www.motorola.pt

Designação Social: Nokia Siemens Networks Portugal, S.A.
Morada: Rua Irmãos Siemens, 1 - 2720-093 Amadora
Telefone: +351 214 242 000
Fax: +351 214 178 011
Site: www.nokiasiemensnetworks.com

Designação Social: Refer Telecom, S.A.
Morada: Rua Passeio do Báltico, 4, 1990-036 Lisboa
Telefone: +351 211 020 200
Fax: +351 211 020 209
Email: info@refertelecom.pt
Site: www.refertelecom.pt

A Nokia Siemens Networks é uma empresa líder no mercado global
de serviços de comunicações e apresenta um portfólio equilibrado e
completo de produtos, serviços e soluções para infra-estruturas fixas e
móveis. Conta aproximadamente com 1400 clientes e está presente em
cerca de 150 países, sendo uma das maiores empresas na área de infraestruturas de telecomunicações.
Em Portugal, a Nokia Siemens Networks assume uma posição de liderança
no sector das telecomunicações, investigação e desenvolvimento. Com a
consolidação no último ano de dois novos Centros de Inovação Mundiais
nas áreas de Telecomunicações e Tecnologias de Informação, bem como
o desenvolvimento de um Global Network Solutions Center na área de
serviços, a empresa vem fortalecendo também a sua aposta na inovação
e nos engenheiros portugueses.
Com uma visão de cinco mil milhões de pessoas ligadas e “always on”
até 2015, a Nokia Siemens Networks oferece soluções inovadoras com o
objectivo de unir pessoas e comunidades espalhadas por todo o mundo,
assim como ajudar os seus clientes e parceiros a conduzir a transformação
no mercado das telecomunicações.

A Refer Telecom – Serviços de Telecomunicações, S.A., é um Operador de
Telecomunicações licenciado pela ANACOM como Operador de GSM-R, Prestador
de Serviço Telefónico, Operador de Redes Públicas no Território Nacional e registado
enquanto Prestador de Serviços de Transmissão de Dados e Serviços Internet.
A Refer Telecom é uma Sociedade Anónima, com o capital social de um milhão de
Euros, afiliada da REFER, E.P.E.
A oferta de serviços da Refer Telecom, abrange:
Telecomunicações Ferroviárias: Comunicações móveis Solo-Comboio (GSM-R
Digital e Trunking Analógico), Sistemas de Telemática e Automação, Telecomando de
Energia e Supervisão de Infra-estruturas, Informação ao Passageiro, Vídeo-vigilância,
Redes de Suporte à Exploração Ferroviária (Voz e Dados) e Projecto de Soluções
Integradas de Telecomunicações.
Serviços de Operação e Manutenção: Gestão e Manutenção de Infra-estruturas,
Instalação, Operação e Certificação de cablagens estruturadas.
Soluções de Telecomunicações: Venda e aluguer de capacidade, transmissão,
soluções wireless, conectividade IP, VPN e Soluções de Voz.
Consultoria em Sistemas Críticos: Redes Integradas, Supervisão de Infra-estruturas e
Sistemas, Televigilância, Telecontrolo de energia de Infra-estruturas e sistemas.
Soluções de Data Center e Help Desk TIC: Housing e Hosting, Disaster Recovery,
Virtualização e Consolidação e Segurança Activa.
Prestação de serviços em regime de outsourcing de mão de obra especializada em
serviço de suporte e Help Desk informático.
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Designação Social: REN
Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.
Morada: Av. Estados Unidos da América, 55 ,
1749-061, Lisboa
Telefone: +351 210 013 500
Fax: +351 210 013 490
Email: comunicacao@ren.pt
Site: www.ren.pt

Designação Social: SAS Institute Software, Lda
Morada: Campo Grande,378-1ºandar – 1700-097 Lisboa
Telefone: +351 210 316 000
Fax: +351 210 316 099
Email: marketing@por.sas.com
Site: www.sas.com/portugal

Designação Social: Telindus – Comunicações e Serviços, S.A.
Morada: Rua Afonso Praça, nº 30 – 11º piso, Edifício Torre de
Monsanto, Miraflores, 1495-061 Algés
Telefone: +351 210 118 800
Fax: +351 210 118 801
Email: marketing@telindus.pt
Site: www.telindus.pt

Designação Social: Visabeira Global, SGPS, SA
Morada: Repeses, 3504-511 Viseu, Portugal
Telefone: +351 232 483 000
Fax: +351 232 483 100
Email: geral@visabeiraglobal.com
Site: www.visabeiraglobal.com

A REN tem como missão garantir o fornecimento ininterrupto de electricidade e
gás natural, ao menor custo, satisfazendo critérios de qualidade e de segurança
mantendo o equilíbrio entre a oferta e a procura em tempo real, assegurando os
interesses legítimos dos intervenientes no mercado e conjugando as missões de
operador de sistema e de operador de rede que lhe estão cometidas.
A REN actua em duas áreas de negócio principais: (i) o transporte de electricidade
em muito alta tensão e a gestão técnica global do Sistema Eléctrico Nacional e (ii)
o transporte de gás natural em alta pressão e a gestão técnica global do Sistema
Nacional de Gás Natural, a recepção, armazenamento e regaseificação de GNL
e o armazenamento subterrâneo de gás natural, sendo titular das respectivas
concessões de serviço público.
A REN está ainda presente no negócio das telecomunicações, REN TELECOM,
explorando a capacidade excedentária de telecomunicações das respectivas
redes de electricidade e de gás natural, e na da comercialização de energia,
através da participação de 90% no Operador do Mercado Ibérico de Energia (Pólo
Português), S.A. (“OMIP”), o pólo português do mercado ibérico para a transacção
de derivados de electricidade.

O SAS é líder em software analítico e serviços de consultoria, e o maior
fornecedor independente no mercado de business intelligence. Com
aplicações de negócio inovadoras, suportadas por uma plataforma de
inteligência empresarial, o SAS ajuda os seus clientes distribuídos por mais
de 44.000 locais a tomarem as melhores decisões de forma mais rápida,
aumentando o seu desempenho e valor de negócio. Desde 1976 que o SAS
oferece aos seus clientes em todo o mundo The Power to Know® .
O SAS disponibiliza soluções específicas por indústria e modelos de dados
desenhados para ajudar as empresas a atingir os seus objectivos mais rápido,
com risco reduzido e menor custo. As SAS Telecommunications Intelligence
Solutions dão-lhe a visão que necessita para implementar as melhores
estratégias de negócio, manter e desenvolver o relacionamento com os seus
clientes e mazimizar o lucro. Esta suite de soluções flexíveis e extensíveis
incluem modelos de dados e analiticos pré-concebidos e específicos e
para telecomunicações bem como processos e ténicas que aceleram a
implementação e obtenção de resultados dando-lhe um caminho rápido
para um ROI significativo.
Mais informação: http://www.sas.com/telco

O Grupo Telindus actua na área das Tecnologias de Informação e Comunicação
(TIC), tendo por base a oferta de soluções tecnológicas que satisfazem necessidades
específicas do negócio dos seus clientes. A Telindus serve o mercado como um
parceiro, com recursos e soluções flexíveis e seguras para redes de multimédia,
sustentadas por um conjunto de serviços, de gestão e suporte, especializados.
Com mais de 30 anos de experiência, a Telindus aposta em serviços especializados,
engrandecendo o seu know-how, por modo a garantir qualidade de serviço ao longo
de todo o ciclo de vida das redes de telecomunicações modernas. A Telindus é um
especialista em serviços de Consultoria, Desenvolvimento, Integração e Gestão, nas
mais diversas áreas, tais como unified communications, multimedia convergence,
videovigilância e controlo de acessos, soluções de mobilidade e redes de acesso,
segurança integrada, risk management & IT governance, entre outras.
Está presente em 14 países distribuídos pela Europa e Ásia, contando com um total
de 51 escritórios e mais de 2,700 colaboradores.
Um histórico ímpar aliado às parcerias fortemente estabelecidas com fabricantes de
equipamentos líderes de mercado, garantem uma rota sólida que procura traduzir
necessidades de negócio em soluções seguras de ICT, permitindo-nos apresentar
ao mercado soluções tecnológicas que estarão a seu serviço e ao serviço do seu
negócio.

A Visabeira Global deriva de uma reestruturação interna do Grupo Visabeira,
agregando empresas das sub-holdings Visabeira Telecomunicações e
Construção, Visabeira Serviços e Visabeira Indústria.
A Visabeira Global está assim organizada em quatro áreas de negócios
distintas:
- Telecomunicações (engenharia de redes e operações de TV por cabo)
- Energias (produção e distribuição de energias tradicionais e renováveis)
- Tecnologias (desenvolvimento, implementação e gestão de sistemas de
informação)
- Construção Civil (projecto, construção, reabilitação e manutenção de
edifícios e infra-estruturas)
Sempre na vanguarda tecnológica, a Visabeira Global estará presente em
11 países, sendo um parceiro de excelência de grandes operadores de
telecomunicações e energia mundiais, tanto pelas competências próprias que
possui ao longo das diversas cadeias de valor, como também pela capacidade
de integração de diferentes especialidades.
Sob o lema “O mundo em movimento”, a Visabeira Global está no leme do
processo de internacionalização do Grupo Visabeira, apresentando um
ambicioso plano de expansão e o objectivo de se tornar uma referência
incontornável nas suas quatro áreas de actuação nos próximos anos.
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Designação Social: Real Life Tecnologias de Informação SA
Morada: Rua Dr. António Loureiro Borges, 9/9A, 12º
Telefone: +351 214 131 910
Fax: +351 214 131 919
Email: geral@reallife.pt

A Real Life é um integrador de Tecnologias de Informação e Comunicação
(TIC) que assume como missão a capacidade de disponibilizar soluções
e serviços de elevada complexidade tecnológica assegurando a máxima
flexibilidade, qualidade e eficácia, focando-se na criação de relações de longo
prazo com os seus clientes, fundamentadas no conhecimento do negócio e
na procura de sucesso mútuo.
Entregamos o ciclo de vida completo de serviços de consultoria estratégica,
análise de processos, auditoria, integração e sourcing em diferentes áreas
nomeadamente networking, Security, unified communications, datacenter,
storage, contact center, applications e collaboration.

Site: www.reallife.pt

Designação Social: Rádio e Televisão de Portugal S.A.
Morada: Av. Marechal Gomes da Costa, 37 1849 – 030 Lisboa
Telefone: +351 21 794 70 00 / 707 789 707
Fax: +351 217 947 570
Site: http://rtpmobile.rtp.pt

A RTP Mobile é o mais recente canal da Rádio e Televisão de Portugal,
inaugurado em 2006.
Este novo canal móvel permite ao utilizador receber uma emissão televisiva
específica da RTP, 24 sobre 24 horas, em qualquer lugar, no seu telemóvel,
PDA ou em idênticos terminais receptores.
A RTP Mobile tem uma grelha própria de programação especialmente
definida para este serviço, que lhe oferece diariamente programas em directo
e em diferido. Essa grelha específica é composta pelos programas mais
emblemáticos dos nove canais da RTP, alguns adaptados ao meio mobile e
outros especialmente concebidos para esta nova plataforma de televisão.
A RTP produz ainda um conjunto de serviços de mobile video “on demand”.
Assim poderá ver sempre que quiser aos seus vídeos favoritos. Para aceder à
RTP Mobile e aos serviços de mobile TV, e conhecer os respectivos preçários
e condições gerais de utilização, deverá contactar um dos seguintes
operadores móveis: TMN, Vodafone ou Optimus.

A WeDo Technologies é o fornecedor líder de soluções de Garantia de
Negócio para a indústria de telecomunicações global, e com um histórico
de sucesso de implementações de soluções de software, para a área
Financeira, Utilities, Transportes, Administração Pública, Saúde e Indústria
de Retalho. A WeDo technologies conta com 12 escritórios a nível mundial e
centros de desenvolvimento de software em quatro países.

Designação Social: WeDo Consulting
Morada: Edifício Picoas Plaza, Rua do Viriato, 13E núcleo 6
4º andar , 1050-233 Lisboa - Portugal
Telefone: +351 210 111 400
Fax: +351 210 111 401
Email: customerservices@wedotechnologies.com
Site: www.wedotechnologies.com

Para mais informações, visite o website da empresa em:
www.wedotechnologies.com
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Designação Social: ONITELECOM – Infocomunicações SA
Morada: Tagus Park – Av. Prof. Dr. Cavaco Silva, 5 e 5A /
2740-296 Porto Salvo
Telefone: +351 210 005 300
Fax: +351 210 005 380
Email: comunicacao@oni.pt
Site: www.onicommunications.pt

Sobre a Oni Communications
A Oni Communications é um operador global de soluções de comunicação
focado nos mercados empresarial e de operadores, sectores em que detém
um profundo conhecimento e experiência. Posiciona-se como “operador
integrador”, num modelo que assenta na convergência de telecomunicações
e tecnologias de informação tendo por base a constante procura de soluções
inovadoras e valiosas para os clientes.
A Oni Communications conta com uma quota de mercado superior a 20% nos
segmentos corporate e de operadores, o que a posiciona como o operador não
incumbente na Europa com a maior quota de mercado nestes segmentos.
No último ano fiscal, a Oni Communications tornou-se num dos primeiros
operadores alternativos na Europa a apresentar resultados líquidos positivos,
tendo registado um crescimento de 65% no EBITDA face ao período homólogo
anterior.
A empresa é detida pelo The Riverside Group (62,5%) e Gestmin SGPS (37,5%),
através da WinReason.

A Accenture é uma organização global de serviços de consultoria de gestão,
tecnologias de informação e outsourcing. Através da combinação de uma
experiência ímpar, um conhecimento profundo dos vários sectores de
actividade e funções de negócio, e uma extensa pesquisa sobre as empresas
mais bem sucedidas do mundo, a Accenture colabora com os clientes
ajudando-os a tornarem-se organizações de alto desempenho. Com mais de
186 mil profissionais em 52 países, a empresa gerou receitas no valor de 23,3 mil
milhões de dólares, no exercício terminado em 31 de Agosto de 2008.

Designação Social: Accenture, Consultores de Gestão S.A
Morada: Av. Eng.º Duarte Pacheco, Amoreiras Torre 1, 16º piso
1070-101 LISBOA
Telefone: +351 213 803 500
Fax: +351 213 713 500
Email: accenture.portugal@accenture.com
Site: www.accenture.com

Designação Social: Hewlett-Packard Portugal, Lda
Morada: Rua dos Malhões, 4, Quinta da Fonte
Edifício D. Sancho I, 2770-071 Paço de Arcos
Telefone: +351 21 4828500
Fax: +351 214838420
Email: apoio.clientes@hp.com
Site: www.hp.pt

Os principais Serviços da Accenture:
Com uma vasta experiência e know-how nos diversos sectores económicos,
soluções e processos de negócio, a Accenture identifica novas tendências que
ajudam os clientes a entrar em novos mercados, a aumentar os proveitos em
mercados existentes e a fornecer produtos e serviços de forma mais eficiente
e com maior qualidade. Os serviços prestados pela Accenture incluem:
• Consultoria de gestão;
• Implementação e integração de sistemas;
• Outsourcing de gestão e manutenção de aplicações, processos de negócio e
infra-estruturas tecnológicas.

A HP, a maior empresa de tecnologias do mundo, oferece serviços de TI e
produtos de computação pessoal e impressão, software e soluções que
simplificam a experiência tecnológica para consumidores e empresas. A HP
completou a aquisição da EDS a 26 de Agosto de 2008. A HP está no mercado
Português desde 1990. No ano fiscal de 2007, a HP alcançou um volume
de vendas em Portugal de 328,5 milhões de euros, liderando no mercado
português nos múltiplos segmentos de produto em que actua, empresariais e
de consumo (fonte IDC): PCs Desktop com uma quota de 34%, Computadores
Portáteis com uma quota de 25%, Servidores Intel com uma quota de mercado
de 67,5% (Q207) Servidores UNIX com 41,1% (em valor), Servidores Blade
com 77,1% (Q207) e Soluções de Armazenamento com uma quota de 34,3%,
Impressoras a Laser Mono com uma de mercado de 49% (Q407), Laser a
Cores com 45% (Q407) e Equipamentos Multifuncionais Laser com 18%
(Q407). A HP é ainda líder de mercado em todos os Segmentos de Consumo
em que actua (fonte: GFK, Dez07, unidades) com uma quota de mercado de
71% em Impressoras Jacto de Tinta, 72% em Impressoras Mutltifuncionais
Jacto de Tinta e 61% em Impressoras Fotográficas. http://www.hp.pt.

Apoiantes Gerais APDC

Designação Social: NEC Portugal
Telecomunicações e Sistemas, S.A.
Morada: Quinta dos Medronheiros
Apartado 309 – Lazarim - 2826-801 Caparica
Telefone: +351 212 948 400
Fax: +351 212 950 616
Email: nec-portugal-mkt@eu.nec.com

A NEC Portugal está na primeira linha das tecnologias de informação e
comunicação, suportada por uma equipa de 100 profissionais de engenharia e
sob o mote da inovação e satisfação do cliente.
As áreas principais de actuação são as Redes de Nova Geração, da convergência
das comunicações Fixo-Móvel, do acesso em banda larga,das Comunicações
Ferroviárias Rádio Solo-Comboio (RSC) e GSM-R e das Soluções empresariais de
Mobilidade e de Segurança.
O acesso ao imenso mundo de soluções tecnológicas da NEC Corporation
em conjunto com a capacidade autónoma de desenvolvimento de soluções
adequadas a cada caso, decorrente da existência de uma equipa local de
engenharia e da experiência adquirida durante 20 anos de suporte ao mercado
português, fazem da NEC Portugal uma das empresas nacionais com maior
projecção actual e futura no tecido empresarial do mundo das tecnologias de
informação e comunicação em Portugal.

Site: www.nec.pt

Sobre a Sun Microsystems, Inc.
Uma visão única e coerente -- “The Network Is The Computer” -- conduz a Sun
no desenvolvimento de tecnologias que potenciam os principais mercados em
todo o mundo. A filosofia da Sun de partilhar a inovação e criar comunidades
está na vanguarda da próxima era da informática: A Era da Participação. A Sun
está presente em mais de 100 países e na internet na página: www.sun.com

Designação Social: Sun Microsystems Portugal
Morada: Rua Dr. António Loureiro Borges Nº 9
11º Piso, 1495-131 Algés
Telefone: +351 21 413 40 00
Fax: +351 21 413 40 99
Email: marketing.pt@sun.com
Site: www.sun.pt

Parceiros APDC

Designação Social: Leadership Business Consulting, SA
Morada: Av. da Liberdade 190, 5ºB
Telefone: +351 213 581 060
Fax: +351 213 581 061
Email: info@leadership-bc.com
Site: www.leadership-bc.com | www.leadership-agenda.com

Designação Social: Oceanlab – Soluções de Internet, Lda.
Morada: Rua Garrett, nº19 – 3º D
Telefone: +351 213 468 093
Fax: +351 213 468 095
Email: info@oceanlab.pt
Site: www.oceanlab.pt

Designação Social: ViaTecla
Soluções Informáticas e Comunicações
Morada: Estrada da Algazarra, nº 72, 2810-013 Almada, Portugal
Telefone: +351 212723500
Fax: +351 212723509
Email: comercial@viatecla.pt
Site: www.viatecla.com

A Leadership Business Consulting é uma empresa internacional de consultoria
de gestão, de origem portuguesa, com actividade em Portugal, Angola, África
do Sul, Cabo Verde, Espanha e Estados Unidos, nos mais variados sectores
económicos.
Situada no topo do mercado em termos de qualidade, excelência e inovação,
actua nas vertentes de Estratégia e Finanças, Marketing, Organização e
Liderança, Desenvolvimento de Capital Humano, Operações e Performance,
e Tecnologias de Negócio.
Hoje, é um centro de competência reconhecido, com mais de 200 projectos
realizados e um crescimento de 50% /ano nos últimos 3 anos, sendo 60% da
sua facturação internacional.
O elevadíssimo padrão profissional que nos caracteriza tem ajudado os nossos
clientes a atingirem e a superarem resultados sustentados de projecto e de
negócio.
Ligamos Estratégia a Resultados

A OceanLab é uma empresa especializada no desenvolvimento de interfaces
web, orientada aos objectivos individuais de cada projecto e cliente. As soluções
desenvolvidas personalizadamente, focam-se em proporcionar uma boa
experiência de navegação aos utilizadores de websites e portais, maximizando
a sua utilização e visualização.
A Oceanlab utiliza a sua experiência e conhecimento, desenvolvidos ao longo
dos anos pelos seus colaboradores em projectos de abrangência diversas, para
poder apresentar soluções de valor acrescentado para o cliente, perseguindo
em conjunto os objectivos estabelecidos.
Temos sido o parceiro para diversas empresas que procuram não só um design
agradável e esteticamente interessante, mas principalmente para aquelas que
sabem o real valor e importância de ter interfaces no seus projectos web que as
ajudem a alcançar objectivos e potenciem as suas soluções e serviços.
Trabalhamos numa relação próxima com os nossos clientes, quer em projectos
finais, quer no fornecimento das interfaces e código de suporte para integração
com outros sistemas e ferramentas de gestão de conteúdos.
O design ao serviço dos clientes e da web.

A ViaTecla tem como missão a construção de sistemas de informação na
perspectiva do fortalecimento do negócio dos seus clientes, traduzida num
forte compromisso para o desenvolvimento e implementação de soluções
críticas ao negócio e orientadas aos seus resultados.
Com uma estratégia de internacionalização iniciada em 2007, conquistando
novos clientes e mercados, a ViaTecla reforça a sua visão transversal de
modelos de negócio, possibilitando o lançamento de produtos inovadores
e o investimento em novas áreas de actuação, onde se destacam: a
FutureBox.TV, plataforma de gestão de IPTV; e, uma nova versão de um dos
seus produtos core, o Scriptor Server, plataforma de gestão de processos e
conteúdos.
O enfoque e a maturidade do trabalho entretanto desenvolvido em mercados
verticais, onde se insere o Turismo e Media, têm permitido à ViaTecla, a
consolidação da sua base de clientes, produtos e serviços; e em paralelo, a sua
preparação para enfrentar novos desafios.
A ViaTecla apresenta-se com uma forte equipa de profissionais, com um único
objectivo em mente: pela entrega de valor, garantir a satisfação do cliente,
construindo casos de sucesso efectivo com relações de longo-prazo.
Estes são os pilares do crescimento da ViaTecla, os quais contribuem de forma
determinante para a consolidação do negócio e para o reconhecimento dos
seus clientes e do mercado em geral.
O seu parceiro para soluções de negócio inovadoras.
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