THE TURNING POINT - CONGRESSO DAS COMUNICAÇÕES ‘09

Estamos na fase final de uma crise. E os momentos de crise são janelas de
oportunidade para novas ideias. Quando a crise é ultrapassada, fecha-se essa
oportunidade para mudanças estruturais. A grande questão não é saber se vai
haver retoma, é saber de que tipo de retoma estamos a falar. Portugal não pode
ser complacente. Será trágico se perdermos a oportunidade desta crise.
“The Turning Point” é o tema do Congresso das Comunicações’09. Porque
pretende ser um momento importante de discussão e reflexão. Esta é a altura
certa para fazer um “reset” e pensar onde queremos estar daqui a 10 anos. E
essa capacidade estratégica é mais necessária do que nunca, neste momento
preciso. Daqui a um ano, corremos o sério risco de estarmos a regressar ao ritmo
e aos modelos pré-crise.

DIOGO VASCONCELOS
PRESIDENTE DA APDC

Coincidiram temporalmente factores que facilitam a preparação de um futuro
diferente: a existência de novas infra-estruturas de comunicação que vão tornar
possível o aparecimento de novos serviços e conteúdos; a existência de um
novo Governo; e a apetência por novos desafios. Acresce o facto do próprio
contexto internacional – e, dentro deste, o Europeu - estar a mudar. É nestas
alturas que é possível fazer debates estratégicos.
A prioridade agora é preparar o futuro. Significa investir na inovação e utilizar
os recursos escassos para fazer crescer novas indústrias e serviços que serão
decisivos para a recuperação, quando esta chegar. As políticas de retoma, que
começaram com Keynes - estimulo à procura e estabilização da banca - têm
que mudar rapidamente para Schumpeter – para acelerar a inovação e preparar
o novo ciclo de crescimento. Importa consagrar a inovação como tema central
nas estratégias de recuperação - não só inovação nas empresas mas também
inovação social. Isso é decisivo para assegurar que a retoma seja sustentável
e baseada em fortes aumentos de produtividade. Esta mudança permitirá
contribuir para criar novas oportunidades que permitam responder a alguns dos
principais desafios que enfrentamos enquanto Sociedade.
É preciso ter uma narrativa sobre o futuro que mobilize as pessoas:
empreendedores, investidores e a sociedade como um todo. Uma narrativa
que seja capaz de captar a imaginação de todos. Será Portugal capaz de usar a
crise como um momento de viragem, como uma oportunidade? A ideia deste
Congresso é precisamente esta: um contributo da sociedade civil para uma nova
agenda de preparação do futuro.
Seja bem-vindo ao 19º Congresso das Comunicações!

THE TURNING POINT - CONGRESSO DAS COMUNICAÇÕES ‘09

Presidir ao Congresso das Comunicações’09 constitui para mim um forte estímulo
pessoal – pela oportunidade de envolvimento muito activo com alguns temas do
futuro -, mas também uma oportunidade para sublinhar o papel das TIC como um
instrumento facilitador, que deve ser colocado ao serviço do desenvolvimento
social e do combate às assimetrias e à ignorância.

LEONOR BELEZA

PRESIDENTE DO CONGRESSO
DAS COMUNICAÇÕES’09

O progresso humano, social, económico e cultural tem sido conquistado
com recurso à ciência, ao conhecimento e à tecnologia, quando intimamente
associados a leituras que coloquem a pessoa no centro do desenvolvimento. A
revolução das TIC fez regressar o indivíduo ao centro da rede social: cada pessoa é
um emissor e um receptor de elevada capacidade num universo que não vive sem
comunicação. As potencialidades da pessoa nunca puderam ser tão desenvolvidas
e apreciadas como nesta época de mutações. Assim saibamos manter o equilíbrio
entre as possibilidades que se abrem e algumas ameaças concomitantes ao nível
das liberdades, da privacidade e da segurança.
Espero que este Congresso constitua um momento relevante no despertar da
consciência de profissionais e do público em geral para os saltos de progresso
individual e colectivo que a tecnologia e a sua aplicação podem e devem trazer
consigo.
Esta revolução trouxe-nos novas esperanças, dúvidas, mas também algumas
certezas: nada pode ser feito com recurso a modelos pretéritos. Ganhar no futuro
significa antecipar o futuro e pensar as coisas, não como elas são, mas como elas
serão, ou como imaginamos que elas deverão ser. Este exercício prospectivo é
fundamental para que possamos assegurar que o mundo que queremos deixar
será melhor, mais justo e menos desequilibrado do que aquele que recebemos.
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GET TOGETHER

Futebol no Congresso
Para comemorar os seus 25 anos de história, a APDC decidiu apoiar a
Selecção Nacional no âmbito do Congresso das Comunicações’09.
A partir das 18h30, todos Congressistas e os seus amigos estão
convidados pela APDC a assistirem à transmissão em directo do
play-off Bósnia-Portugal, no grande ecrã do Auditório do Centro de
Congressos de Lisboa.
Para comentar o jogo, estarão connosco:
Luís Avelar – TMN
Luís Nazaré – ISEG
Mário Vaz - Vodafone
Marta Rebelo – Advogada e bloguista
Uma iniciativa onde não faltarão os petiscos e muita animação.
No final haverá atribuição de prémios, entre os presentes.

Partilhe as emoções
do futebol, com a APDC.

Com o apoio de:

Oradores
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Leonor Beleza

Presidente do 19º Congresso das Comunicações

Leonor Beleza é Presidente da Fundação Champalimaud, destinada à
pesquisa científica na área da medicina, por designação do Fundador,
António Champalimaud, no seu testamento. É ainda Conselheira de
Estado e advogada, mas tem actualmente a inscrição na Ordem
dos Advogados suspensa. Foi Secretária de Estado da Presidência
do Conselho de Ministros (1982-1983) e Secretária de Estado da
Segurança Social (1983-1985), Ministra da Saúde (1985-1990) e
Deputada à Assembleia da República, para a qual foi eleita em 1983,
1985, 1987, 1991 e 2002, tendo sido Vice-Presidente da AR entre
1991 e 1994 e de novo entre 2002 e 2005. Licenciada em Direito pela
Universidade de Lisboa.

DIOGO VASCONCELOS
Presidente da APDC

Baseado em Londres é Director e Distinguished Fellow da área de
consultoria estratégica da Cisco Internacional. Membro Executivo do
Board da DigitalEurope. Presidiu o EU Future Innovation Business Panel.
Lidera o projecto Dialogue Cafe. É Chairman da SIX - Social Innovation
eXchange. Foi Conselheiro para a Sociedade do Conhecimento da
Presidência da República e Mandatário Digital da Candidatura de Cavaco
Silva. Entre Novembro de 2002 e Julho de 2005, foi Presidente da
UMIC - Agência para a Sociedade de Conhecimento. Foi Vice-Presidente
da ANJE e fundador e Presidente da Federação Académica do Porto. É
licenciado em Direito pela Universidade Católica e pós-graduado em
Gestão (UCP) e em Direito da Comunicação (U.Coimbra). (Informação
complementar em Direcção APDC)

JOSÉ AMADO DA SILVA

Presidente do Conselho de Administração do ICPANACOM

Presidente do Conselho de Administração do ICPANACOM. É Licenciado
em Engenharia QuímicoIndustrial 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.
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THE TURNING POINT
Mudança económica. Mudança social. Mudança Política. Alterações de paradigmas.
Rupturas. Este é o momento de viragem. Um momento único na História. “The Turning
Point”. Para procurar novas oportunidades. Para repensar a própria natureza na inovação.
Para dar um novo impulso à economia e à sociedade. Resolvendo, em paralelo, todos os
problemas que enfrentamos e preparando-nos para o futuro. Chegou a hora de preparar
a Nova Agenda.
As TIC desempenham um papel absolutamente crítico neste redesenhar do nosso
futuro comum. A Internet a velocidades cada vez mais aceleradas permite estimular o
crescimento da economia e abre caminho a novas formas de viver, trabalhar, aprender,
urbanizar e comunicar. Que visões existem para este “roadmap” do futuro que aí vem? E
qual o lugar de Portugal na “nova geografia mundial da inovação”, para usar a expressão
usada por John Kao no seu artigo da Harvard Business Review?

John Kao, autor de “Innovation Nation“, Fundador e Presidente do Institute for Large
Scale Innovation.
Secretário de Estado da Energia e da Inovação - Carlos Zorrinho
Moderador:

Vasco Trigo - RTP

THE TURNING POINT

John Kao

Is a serial entrepreneur, an angel investor in emerging technology companies,
a Tony-nominated producer of film and stage, and an advisor to business and
government leaders around the world. He is author of the best-selling Jamming:
The Art and Discipline of Business Creativity, a Business Week best-seller that
has been published in a dozen languages, and most recently, Innovation Nation. By
training, John has a BA from Yale College, an MD from Yale Medical School, and an
MBA from Harvard Business School. He taught at Harvard Business School from
1982-96, where he specialized in innovation and entrepreneurship. He has also
taught at the MIT Media Lab, Yale College, Stanford University and the US Naval
Postgraduate School. John founded Biosurface Technologies and Variagenics that
both IPOed in early 2000.
Vasco Matos Trigo - Jornalista da RTP
Jornalista da RTP desde 1988, repórter de Ciência e Tecnologia, apresentador
do magazine 2010. Vasco Matos Trigo começou a carreira na rádio e passou
também pela imprensa. Licenciado em Estatística e Gestão de Informação
(ISEGI-UNL),tem um MBA Europeu em Audiovisual e Multimedia pela
Universidade Nova de Lisboa. É docente no Ensino Superior, na Universidade
Autónoma de Lisboa e na Escola Superior de Comunicação Social.
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A NOVA VIDA E A NOVA
CIVILIZAÇÃO
Que sinais já se detectam do novo “Amanhã”? Será uma evolução do que hoje vivemos ou
uma ruptura com tudo o que conhecemos? As TIC do futuro, com a criação de redes de
comunicações de alto débito, prometem transformar tudo e todos. O que implica desafios
mas também muitas oportunidades. A inovação social não é filantropia, é a oportunidade
do mercado ajudar a dar resposta às grandes necessidades, do envelhecimento às doenças
crónicas, da degradação ambiental à reconfiguração da vida das cidades.
Cidadãos em Rede, mais informados, mais interventivos, mais sustentáveis. Empresas com
modelos de negócio diferentes. Serviços públicos crescentemente personalizados, com
respostas mais rápidas e eficazes. Uma sociedade mais justa, com mais oportunidades e mais
mobilidade social. Vamos “espreitar” o futuro a partir do que existe hoje. E tentar determinar
onde estará o “The Turning Point” para essa “Nova Vida”, essa “Nova Civilização”.

Keynote Speaker:
Oradores:

Moderador:

João Lobo Antunes - Faculdade de Medicina de Lisboa
Guta Moura Guedes – Experimenta Design
Henrique Veiga – AEQUITATE/AHP
Rolando Borges Martins – Parque Expo
Ana Lourenço - SIC

A NOVA VIDA E A NOVA CIVILIZAÇÃO
JOÃO LOBO ANTUNES

Faculdade de Medicina de Lisboa

ANA LOURENÇO
Jornalista da SIC

João Lobo Antunes é Professor Catedrático de Neurocirurgia da Faculdade
de Medicina de Lisboa. De 1971 a 1984 trabalhou no Instituto de
Neurologia de Nova Iorque, tendo sido nomeado Professor Associado
da Universidade de Columbia. Foi Presidente da Sociedade Europeia de
Neurocirurgia. É Presidente da Academia Portuguesa de Medicina. Autor
de mais de cento e cinquenta artigos científicos e de cinco livros de
ensaios. Em 1996 recebeu o Prémio Pessoa.

GUTA MOURA GUEDES

HENRIQUE TOMAZ VEIGA

É co-fundadora da “Experimenta” criada em Lisboa em 1998, da qual é
Presidente desde o ano 2000. É Directora da bienal ExperimentaDesign
e Presidente da ExperimentaDesign Amsterdam Foundation. Dirige e
comissaria diversos projectos expositivos na área do design. É consultora
e oradora na área do design, da cultura, das industrias criativas e do
desenvolvimento estratégico, em Portugal e no estrangeiro. Escreve sobre
design, cultura e comunicação. Dirigiu o evento Art Algarve 2009. Integrou
o International Advisory Committee de “Torino 2008 World Design Capital”,
o International Think Tank do “Six Cities Design Festival”, na Escócia, e o
Editorial Committee do “Utrecht Manifest Design2007”, na Holanda. Foi
uma das dez curadoras internacionais do mais recente livro da Phaidon Press
sobre design contemporâneo, “& Fork”. Foi assessora da Fundação Casa da
Música na área de Comunicação, Marketing, Design e Desenvolvimento.
Exerceu o cargo de Administradora da Fundação Centro Cultural de Belém.
Foi distinguida em 2004 pela Câmara Municipal de Torres Vedras, cidade
onde nasceu e onde vive, com a Medalha de Mérito Cultural e em Março
de 2005 pelo Governo Francês com o Grau de Cavaleiro da Ordem das
Artes e das Letras.

Henrique Tomaz Veiga é Presidente da Aequitate, SGPS, SA (holding) e
actua como administrador de várias empresas do sector do Turísmo. No
início da seu trajecto profissional, esteve envolvido na reengenharia de
processos produtivos de base nacional para uma plataforma internacional,
operando no Norte da Europa, América do Sul e Extremo Oriente. Integrou
em 1995 o Grupo Amorim, como Director de Desenvolvimento da
área Hoteleira, em parceria com o Grupo Accor. No âmbito da Hotelaria,
assegurou o desenvolvimento através da construção, aquisição, renovação
e posicionamento de mais de 40 hotéis. Licenciado em Economia, é
detentor de um MBA com especialização em Comércio Internacional pelo
IEP /ESADE de Barcelona. Tem ainda uma Pós-Graduação em Real Estate,
Development and Hotel Investment, pela Cornell University, EUA.

Directora da bienal ExperimentaDesign

ROLANDO JOSÉ RIBEIRO BORGES MARTINS

Presidente do Conselho de Administração da Parque EXPO 98, SA

Para além de ser Presidente do Conselho de Administração da Parque
EXPO 98, é Comissário-geral de Portugal para a Exposição Mundial de
Xangai 2010. Foi Comissário-geral de Portugal para a EXPO Saragoça
2008 e Representante do Governo nos contactos com a Câmara
Municipal de Lisboa no âmbito da Revitalização da Baixa de Lisboa
(Baixa-Chiado). Foi ainda Presidente do Conselho de Administração do
Oceanário de Lisboa, SA. É licenciado em Administração e Gestão de
Empresas pela Universidade Católica Portuguesa. tem um MBA pela
Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa. Terminou em
2005 a licenciatura em Arquitectura na Universidade Lusíada de Lisboa.

Presidente da Aequitate
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À CONQUISTA DA WEB:
QUAIS AS NOVAS FRONTEIRAS?
O crescimento rápido da largura de banda e as melhorias na usabilidade dos portais em
Português aumentaram drasticamente a sua base de utilizadores e consequentemente o
seu valor como meio de comunicação. À medida que a publicidade na Internet vai ganhando
quota à televisão, à rádio e à imprensa, torna-se inevitável que os grupos de “media”
nacionais avancem destemidamente para esta nova fronteira.
Em paralelo, os operadores globais, com o Google à cabeça, reforçam a sua presença em
Portugal com uma oferta cada vez mais abrangente, e versões locais enriquecidas com
conteúdos e aplicações específicos para o nosso mercado. Fará sentido os portais nacionais
disputarem estes novos territórios perante adversários desta magnitude?
Negócios como os da mediação de casas e de carros vêem os seus modelos tradicionais
totalmente redefinidos pela utilização massificada da Web. Irão os portais globais - como
donos do tráfego na Internet – conquistar parte do território posto em disputa por esta
alteração dos modelos de negócio?

Oradores:

Moderador:

Celso Martinho – Sapo / PT Inovação
Inês Valadas – IOL / Media Capital
Jorge Santos – Clix / Sonaecom
Miguel Caldas - Microsoft
Paulo Barreto – Google
Pedro Casqueiro – AEIOU / Impresa Digital
Pedro Morais Leitão - APDC

À CONQUISTA DA WEB: QUAIS AS NOVAS FRONTEIRAS?
CELSO MARTINHO

INÊS VALADAS

Celso Martinho é Administrador não executivo da PT Inovação.
Anteriormente foi Director de Service Platforms & Portal Technologies
do Sapo e Administrador da Sideup. Trabalhou ainda na Zip.net, na PT
Multimédia e no Mail.pt. Foi igualmente co-fundador da Hotmedia e
esteve envolvido nos projectos Navegante e Saber e Lazer. Frequentou
a licenciatura de Engenharia Electrónica e possui um curso de
empreendedorismo e gestão de startups

Ingressou na Media Capital em Outubro de 2008 como Directora Geral
da área de multimédia. Ligada ao sector de Internet há mais de 10 anos,
desempenhou diversas funções ao nível do desenvolvimento e gestão
de negócio de telecomunicações, abrangendo os sectores empresarial e
residencial. Exerceu a sua actividade na Sonaecom entre 1999 e 2008,
tendo assumido a direcção geral do Clix entre 2006 e 2008. Licenciada
em Gestão de Marketing pelo Instituto Português de Administração de
Marketing, detém um MBA da Universidade Católica Portuguesa, instituição
onde é actualmente professora.

JORGE RIBEIRO DOS SANTOS

MIGUEL CALDAS

Entrou para a Sonae em 1996 onde trabalhou no Banco Universo e na
Enabler. Anteriormente tinha trabalhado no BPI e na Quatro. É igualmente
Assistente convidado do Mestrado Integrado em Engenharia de Redes e
Sistemas Informáticos da FCUP. Licenciado em Matemática Aplicada - Ramo
Ciência de Computadores pela Faculdade de Ciências da Universidade do
Porto, tem um Mestrado em Inovação e Empreendedorismo Tecnológico
pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto em parceria com
o HiTEC Center da North Carolina State University.

Miguel Caldas é actualmente National Technology Officer da Microsoft
Portugal. Dedicou a sua vida professional à Informática e à Indústria
de TI. Com 25 anos de experiência em multinacionais da área, tem
investido o seu tempo no desenvolvimento de grandes projectos de
software e de infra-estruturas, sistemas distribuídos, segurança e
interoperabilidade/integração de sistemas. Ao serviço da Microsoft tem
focado a sua atenção na divulgação e implementação de tecnologias
ligadas à Internet.

Paulo Barreto

PEDRO CASQUEIRO

Paulo Barreto é Country Manager da Google Portugal desde Março
de 2008. Ao longo da sua carreira desempenhou diversos cargos de
direcção. Foi Director da Divisão Internet e Novos Negócios da Media
Capital Multimédia, Assessor do presidente do Sporting Clube de
Portugal e consultor na Boston Consulting Group e na Gemini Consulting.
Foi ainda programador informático na Soporcel. Possui formação pela
Universidade Católica Portuguesa e um MBA pelo Massachusetts
Institute of Technology – Sloan Scholl of Management.

Pedro Casqueiro é Administrador Executivo da Impresa Digital desde 2006.
A função inclui assento na Comissão Executiva do Grupo e Presidência do
Conselho de Administração na Impresa.com, Impresa Turismo & Lazer,
AEIOU, Infoportugal, NewMedia e Dirnet SA. Anteriormente ocupou
cargos de chefia em diversas empresas, com destaque para a Novabase,
ParaRede, IBM, TAP Air Portugal e Digipro. Licenciado em Engenharia
Informática pela Cocite, possui um Master em Marketing e Finanças pela
Universidade Católica Portuguesa e uma Pós-Gradução em Finanças,
“Gestão de Entidades Financeiras” pelo CMAF/ISCTE.

Administrador não executivo da PT Inovação

Responsável pela área de media do Portal Clix

Country Manager da Google Portugal

PEDRO MORAIS LEITÃO
Consultor

Desde Julho de 2009 Pedro Morais Leitão se dedica profissionalmente
à consultoria, gerindo, em paralelo, investimentos pessoais nas áreas de
energias renováveis, seguros, imprensa gratuita e Internet. Anteriormente foi
administrador das empresas do grupo Media Capital para a área da Internet
e das Telecomunicações, tendo ainda sido presidente da Confederação
Portuguesa de Meios da Comunicação Social. Trabalhou na Sonae
Distribuição e exerceu a consultoria de gestão na McKinsey & Company.
Licenciado em Gestão de Empresas pela Faculdade de Ciências Humanas
da Universidade Católica Portuguesa, possui e mestrado em Gestão pela
Kellogg Graduate School of Management da Northwestern University.

Directora Geral de multimédia da Media Capital

National Technology Officer da Microsoft Portugal

Administrador Executivo da Impresa Digital
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THE FUTURE INTERNET
A connected world
Antecipa-se que a Internet de nova geração seja a infra-estrutura de um novo e mais
avançado modo de organizar a vida colectiva. Com ela, serão criadas condições únicas
de crescimento e sustentabilidade. E prevêem-se mudanças radicais, onde a ligação em
rede, partilha, co-criação, globalização, de conectividade “always-on” serão o dia-a-dia de
todos. Se a Internet já está a mudar comportamentos e modelos de negócio, sectores de
actividade, estratégias e políticas governamentais, como se antecipa esta Future Internet?
O que poderemos esperar do mundo de amanhã? De que forma as empresas das TIC darão
resposta às necessidades e exigências do mercado? Quais serão as implicações da Internet
do Futuro no desenvolvimento económico e no progresso social? Que produtos e serviços
poderemos antever? E como garantir a Segurança, Privacidade e Confiança num Mundo
em Rede?

Oradores:

Moderador:

António Beato Teixeira – Alcatel-Lucent
Carlos Brazão – Cisco
Hans-Erhard Reiter – Ericsson
José Joaquim Oliveira – IBM
Pedro Sacadura Botte - HP
Sérgio Catalão – Nokia Siemens Networks
Pedro Norton de Matos - My Change

THE FUTURE INTERNET - A CONNECTED WORLD
António Beato Teixeira

Carlos Brazão

António José Beato Teixeira é Presidente do Conselho de Administração
e Administrador Delegado da Alcatel-Lucent Portugal desde Janeiro de
2007. Iniciou a sua carreira profissional na ITT - Standard Eléctrica em
Portugal. Mais tarde, desempenha vários cargos de direcção na Vodafone
Portugal e na Portugal Telecom. De 1999 a 2002 foi Vice-presidente
de Tecnologia e Rede da TIW no Brasil e em 2002 assume a função
de Director Geral na Nortel para a Vodafone Portugal, Europa do Leste,
Médio Oriente e África. Licenciado em Engenharia de Telecomunicações
e Electrónica pelo Instituto Superior Técnico, completando cursos de
Pós-Graduação na Universidade Católica e Harvard Business School.

Carlos Brazão exerce as funções de General Manager da Cisco Systems
Portugal desde Maio de 2003, tendo sido distinguido em 2005 pela
casa mãe com o título “General Manager of the Year” da Região EMEA.
Anteriormente desempenhou as funções de Director da Dell Computer
Corporation. Com um percurso profissional de cerca de 20 anos de
experiência no mercado das TIC, Carlos Brazão assumiu cargos de chefia
nas áreas do marketing e vendas em empresas como a Ericsson Portugal,
Reuters Portugal e Siemens. Licenciado em Engenharia Electrónica e de
Telecomunicações pelo Instituto Superior Técnico, completou ainda o
MBA pela Universidade Nova.

Hans-Erhard Reiter

José Joaquim de Oliveira

Hans-Erhard Reiter é, desde 01 de Maio de 2006, Presidente Executivo
da Ericsson Telecomunicações, integrando a Direcção da Ericsson em
Portugal desde o início de 2000. Foi Presidente do DSL Forum entre
1996 e 2001, liderando esta associação internacional durante os anos
cruciais de preparação do DSL para o mercado de massas. Entre outras
funções, Hans-Erhard Reiter actualmente faz parte da Direcção da
APDC e é Presidente da Câmara Luso-Sueca.

Foi admitido na IBM Portuguesa em 1975. Ao longo do seu percurso
assumiu diversos cargos, até ser nomeado Administrador-Delegado da
Companhia IBM Portuguesa, SA, responsabilidade que complementa
com a de Presidente da IBM em Portugal. Preside à Câmara de Comércio
Americana em Portugal, integra a Cotec Portugal – Associação
Empresarial para a Inovação, e é membro do Conselho Fiscal do BCSD
Portugal – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável.

Pedro Sacadura Botte

Sérgio Catalão

Desde Setembro de 2008 é o Director-Geral da área de Personal Systems
Group da HP. Está envolvido com a indústria das TI desde 1989, ano em
que começou a trabalhar na Digital Equipment Portugal. Nesta subsidiaria
exerceu funções de gestão em diversas áreas, como Finanças e Business
Operations, Compras, Logistica e Property Management. Esteve sete anos
em Madrid, onde desempenhou cargos de direcção Financeira do negócio
de Serviços na Digital e Compaq Espanha. Ainda em Espanha foi Director
Financeiro na Origin e Lucent Technologies. Em 2003 juntou-se à HP
Espanha enquanto Director Financeiro para a HP Services Ibéria. Em 2004
volta a Portugal como Director das unidades de negócio de HP Services. É
formado em economia na África do Sul.

Sérgio Catalão lidera as actividades da Nokia Siemens Networks em
Portugal. Com uma experiência de 17 anos no sector das telecomunicações
e um percurso profissional nas áreas de engenharia, vendas e gestão,
iniciou a sua carreira profissional em 1992, na área de Engenharia
da Emptel, S.A. Em 1993 iniciou o seu percurso na área de Vendas e
Marketing da Unidade de Comunicações da Siemens, S.A., tendo ocupado
vários cargos de gestão. É licenciado em Engenharia Electrotécnica e de
Computadores pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa.

Administrador Delegado da Alcatel-Lucent Portugal

Presidente Executivo da Ericsson Telecomunicações

Director-Geral da área de Personal Systems Group da HP

General Manager da Cisco Systems Portugal

Administrador-Delegado da IBM Portuguesa

Country Director da Nokia Siemens Networks Portugal

Pedro Norton de Matos
Partner da My Change

Pedro Norton de Matos está há muito ligado ao sector das TIC, tendo vindo
a ocupar cargos de direcção em diversas empresas. Desde 2006 formou,
com outros sócios, a My Change, empresa de consultoria especializada
em apoio à gestão da mudança. Começou a sua carreira desempenhando
funções comerciais na Rank Xerox e mais tarde na Unisys. Em 1991 foi
nomeado CEO da Unisys Portugal, em 1995 assumiu a presidência da Unisys
Espanha e Portugal, e entre 2000 e 2005 foi CEO da Oni e Presidente da
Comunitel em Espanha. Foi presidente da Apritel e desde é Administrador
não Executivo da Inapa e de membro do Advisory Board da Oracle Ibérica. É
licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo ISCTE.
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OUTSOURCING
UMA NOVA FERRAMENTA DE COMPETITIVIDADE
A crise financeira e económica mundial sem precedentes levou empresas e organizações
a repensarem estratégias e apostas. E a concentrarem-se nos respectivos core-business.
Programas de emagrecimento, redução de estruturas e cortes de custos integram hoje as
suas opções estratégicas, como forma de sobreviver e de competir num mercado cada vez
mais concorrencial.
Neste cenário, o outsoursing assume-se hoje como uma verdadeira ferramenta de
competitividade, permitindo não só uma correcta gestão dos custos, mas também a gestão
de riscos e um reforço do negócio.

Oradores:

Moderador:

Álvaro Ferreira - Novabase
Carlos Alexandre Lourenço - Logica
João Gonçalves - IBM
José Galamba de Oliveira - Accenture			
Miguel Ferreira - Reditus
Raul Neves - SIBS Processos
Miguel Rio Tinto - Banco Espírito Santo

OUTSOURCING - UMA NOVA FERRAMENTA DE COMPETITIVIDADE
Álvaro Ferreira - Administrador Executivo da Novabase
Administrador Executivo da Novabase SGPS, Álvaro Ferreira é também
membro fundador da Associação Portugal Outsourcing. No grupo
Novabase desde 1998, foi promotor e gestor de vários projectos
empresariais, sendo actualmente responsável pela coordenação da
área de IMS (Infrastructures and Managed Services). Em termos
internacionais, coordena o projecto Novabase no mercado Angolano.
Álvaro Ferreira é licenciado em Engenharia Informática pela Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e possui um MBA
pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa.

Carlos Alexandre Pereira Lourenço

Director Geral da Unidade de Outsourcing da Logica Iberia

Carlos Alexandre Pereira Lourenço é Director Geral da Unidade de Outsourcing
da Logica Iberia, assegurando a gestão desta unidade que engloba as
Unidades de Infrastructure Management, Document Services, Application
Maintenance e Business Process Outsourcing. Foi Director de Outsourcing,
para o Segmento Empresarial, do Grupo Portugal Telecom, Client Manager
para o Grupo CGD na Compaq Portugal, Core Infrastructure Manager da EDS
Portugal e Analista/Programador na Companhia de Seguros Tranquilidade S.A.
Licenciado, na sua componente lectiva, em Estatística e Gestão da Informação
(Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação- Faculdade de
Economia- Universidade Nova de Lisboa). Possui ainda um Bacharelato em
Engenharia de Máquinas (Instituto Superior de Engenharia de Lisboa).

João Gonçalves

Director da Unidade de Serviços de Outsourcing Estratégico da IBM em Portugal

João Gonçalves é Director da Unidade de Serviços de Outsourcing
Estratégico da IBM em Portugal. É ainda responsável pela equipa
de vendas de Strategic Outsourcing e pela estaratégia comercial e
resultados da Unidade em Portugal. Após ter desempenhado diferentes
funções técnicas, comerciais e de Direcção na IBM desde 1988,
desempenha funções de Direcção na área de Outsourcing desde
1999, tendo liderado vários projectos de grande dimensão com
diferentes organizações. Licenciado em Engenharia Electrotécnica e
de Computadores pelo Instituto Superior Técnico, tem um Master em
Gestão Comercial e Marketing da Development Systems. É Master Deal
Maker da IBM e Outsourcing Project Executive Certificado pela IBM.

Miguel FerreirA - Presidente da Reditus Gestão
No início da sua carreira, Miguel Ferreira foi consultor de sistemas de
informação responsável pelo desenvolvimento, implementação e gestão de
projectos MIS em empresas de diversos sectores de actividade. Antes de
ingressar na Reditus como Chief Operational Officer, em 2004, desenvolveu
actividades como consultor e investidor em vários projectos ligados às TIC
e à Consultoria de Gestão. É actualmente Administrador Executivo do
Grupo Reditus e Presidente da Reditus Gestão. Licenciado em Matemática
Aplicada pela Universidade Autónoma de Lisboa, com especializações em
Investigação Operacional e em Sistemas de Informação, possui uma pósgraduação em Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Gestão.

Miguel Rio-Tinto - Membro da Comissão Executiva da Tranquilidade
Para alem de ser membro da Comissão Executiva da Companhia de
Seguros Tranquilidade é igualmente Administrador da T-Vida - Companhia
de Seguros, SA, dos Seguros Logo, SA, da Espírito Santo - Ventures, SCR,
SA, da ESI - Espírito Santo Informática, ACE, da Espírito Santo, Contact
Center, SA, Administrador Executivo da Espírito Santo - Tech Ventures,
Sgps, Administrador-delegado da Sgpice, SA – Sociedade de Serviços
de Gestão de Portais na Internet e de Consultoria de Empresas, SA, e
Administrador não executivo da Oblog – Consulting, SA. É licenciado
em Engenharia Electrónica e de Sistemas Informáticos – Instituto
Superior Técnico. Detém uma MBA do Insead. É mestre em Sistemas e
Computadores - Instituto Superior Técnico.

José Galamba de Oliveira

Presidente do Conselho da Administração da Accenture Portugal

Começou a trabalhar como engenheiro num fabricante português da
indústria automóvel. Em 1985 integrou os quadros da Accenture Portugal,
onde em 1996 assumiu o cargo de Partner, com responsabilidade em
diversos clientes nacionais e internacionais. Desde Setembro de 2005
é o Presidente do Conselho da Administração da Accenture Portugal.
Anteriorment, foi Vice-Presidente da Accenture e responsável pela
divisão de Serviços Financeiros em Portugal. Licenciou-se em Engenharia
Mecânica na Universidade de Manchester, em Inglaterra, e frequentou
cursos de pós-graduação na Universidade Católica e no INSEAD.

Raul Carvalho das Neves
Director-Geral da SIBS Processos

Raul Carvalho das Neves é actualmente Director-Geral da SIBS Processos.
Anteriormente exerceu outras funções na SIBS, como Director-Geral
da SIBS Cartões, Director Administrativo e Financeiro e membro do
Conselho de Administração da Via Verde. Foi ainda membro do Conselho
de Administração da Novis Telecom. Grande parte da sua carreira foi
desenvolvida em consultoria, na McKinsey & Company e na ATKearney.
Licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo ISEG-UTL, tem
uma pós-graduação em Sistemas de Informação pelo IST-UTL e fez o
MBA na Manchester Business School, tendo desenvolvido parte dos
seus estudos para o MBA na University of Texas at Austin.
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FROM CONSUMERS
TO COPRODUCERS
Os modelos tradicionais de negócio estão em ruptura ou já dão sinais disso. Há que
avançar para novos paradigmas que dêem resposta a consumidores mais informados,
mais exigentes, mais interventivos. Uma oferta massificada terá, cada vez mais, que ser
substituída por soluções à medida. Onde a velocidade de acesso, a qualidade do serviços e
conteúdos e o preço se assumem como fundamentais. A inovação deixou de ser dominio
dos profissionais. Os próprios governos comecam a abrir as suas bases de dados para
que cidadãos, empresas e sector social possam criar novos serviços web a partir dessa
informação, outrora reservada.
Quais serão os padrões de consumo do futuro? Como será o processo de decisão de
compra? Haverá grandes diferenças entre o que compramos hoje e que vamos comprar
amanhã? Onde, como e quando concretizaremos as nossas aquisições de bens e serviços?
Como preservar niveis de privacidade individual num mundo dominado por redes sociais?

Artista Convidada:
Keynote Speaker:
Oradores:
Moderador:

Ana Free - Artista revelada pelo You Tube
Richard Allan - Facebook Europa
Brian Levy - HP
Pedro Bidarra - BBDO
Miguel Eiras Antunes - Deloitte

FROM CONSUMERS TO COPRODUCERS

Ana Free

Autora e cantora portuguesa atingiu fama no YouTube

Miguel Eiras Antunes
Partner da Deloitte

A sua primeira actuação ao vivo foi feita na televisão em 2007, em
Portugal, onde cantou “Crazy”. Ana Free faz frequentemente concertos
ao vivo em Portugal e em Londres, que são colocados nos seus “blogs”
e “websites”. A sua música mais popular é “Chained”, escrita quando ela
tinha 16 anos. O vídeo em que ela interpreta esta canção atingiu um
milhão de visitantes.
Recentemente lançou um novo videoclipe no Youtube - Keep On Walking,
dirigido por Francis Wallis e produzido por Blake Brandes.
Actualmente, vive no Reino Unido.

Partner da Deloitte responsável pela prática de consultoria aos sectores de
Infraestruturas, Construção e Technology, Media & Telecommunications.
Após uma passagem pela Ernst & Young, integrou os quadros da Arthur
Andersen. Com a integração da Andersen e Deloitte, integrou os quadros da
Deloitte como Senior Manager. Em 2003 integrou a GMS Consulting. No
final de 2007 regressou à Deloitte. Licenciado em Gestão de Empresas pela
Universidade Católica, possui uma Pós-Graduação em Gestão Estratégica
pela Universidade Católica Portuguesa.

Richard Allan

Brian Levy

Antigo parlamentar britânico (Liberal), arqueólogo e antropólogo de
formação e actividade e especialista no desenvolvimento de sistemas
de informação, Richard Allan (http://www.richardallan.org.uk) tem
vindo a desenvolver um trabalho incontornável na área da Internet e da
sector público electrónico, quer em governos, quer em organizações
não governamentais. Grande parte do seu trabalho desenvolvese em torno das ideias da governação electrónica e da democracia
digital. No âmbito do seu exercício de parlamentar no Reino Unido,
Richard Allan participou nos trabalhos que levaram à criação da Ofcom,
regulador britânico das comunicações. A convite de Gordon Brown,
liderou recentemente a “Power of Information” Taskforce (http://
powerofinformation.wordpress.com), que veio tornar possível o
acesso a bases de dado públicas para criação de novos serviços pelas
empresas (ex: a iniciativa http://www.showusabetterway.co.uk) e
abriu caminho a nova fase de relacionamento entre a administração
pública e os cidadãos. As suas recomendações foram incluidas na
estratégia do Governo, cf http://www.hmg.gov.uk/workingtogether.
aspx. Como Director do Facebook na Europa, tem dado prioridade às
questões – cada vez mais relevantes - da privacidade e redes sociais.

Bria Levy é actualmente CTO do negócio de Content Management
Systems da HP. Antes de ingressar na HP, foi Group Technology Officer,
Service Strategy and Innovation da BT. Esteve envolvido nos trabalhos
do programa da operadora incumbente britânbica paa a rede do século
21. Anteriormente esteve nove anos na BBC e nove anos na AT&T na
Europa. Foi ainda co-fundador da Aduronet. Recebeu grau honorífico em
Comunicações Electrónicas pela Salford University, Inglaterra.

Director Ibérico do Facebook e Chair of the “Power of Information Taskforce”

CTO de CMS da HP

Pedro Bidarra
Criativo da BBDO

Iniciou a sua actividade em 1988, como copywriter para a agência de
publicidade TBWA/EPG. Em 1999 muda para a agência BBDO. Durante os
seu anos de publicitário foi repetidamente premiado em praticamente todos
os mais importantes festivais nacionais e internacionais. Cannes, One Show,
Eurobest, New York, FIAP, S.Paulo, Clube de Criativos de Portugal, RTC.
É eleito duas vezes pelo Clube de Criativos melhor copywriter do ano, o
Melhor Director Criativo de Portugal em 2000 e em 2001 na III e IV Edição
do “El Ojo de Iberoamerica” da LatinSpots e personalidade Iberoamericana
do ano 2003 pelo Festival do Gramado. Licenciado em Psicologia Social pela
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação. Estuda Canto Gregoriano,
Composição e História da Música no Instituto Gregoriano de Lisboa.
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QUE REGULAÇÃO PARA
AS COMUNICAÇÕES
E INTERNET DO FUTURO?
Convergência. Banda cada vez mais larga. Televisão digital. Ofertas multiple-play e
multi-plataforma. Mais concorrência. As comunicações aceleram o seu desenvolvimento,
tentando responder à evolução tecnológica e às rápidas mudanças nos comportamentos
e exigências dos consumidores.
Neste novo mundo, qual é o papel da regulação sectorial? Será necessária mais ou menos
regulação? Ou somente melhor regulação? Inovadora ou previsível? Como compatibilizar
uma regulação sectorial com a regulação da concorrência e dos media? Qual é a regulação
mais adequada às comunicações e à Internet?

Keynote Speaker:
Oradores:

Moderador:

José Ferrari Careto – ANACOM
Carlos Correia – Vodafone
Carlos Jesus – Colt
Filipa Carvalho – Sonaecom
Francisco Silva – ZON
Marta Neves – Portugal Telecom
Paulo Neves – ONI
Sofia Gaspar - Ar Telecom
Alexandra Machado - Jornal de Negócios

QUE REGULAÇÃO PARA AS COMUNICAÇÕES E INTERNET DO FUTURO?
José Ferrari Careto

Carlos Jesus

José Ferrari Careto é actualmente Vogal da Administração da Anacom.
Ao longo da sua carreira ocupou diversos cargos de chefia. Foi
Chefe Divisão de Estudos e Previsão dos CTT, Director de Estudos e
Planeamento do ICP, Director de Relações Institucionais da Maxitel e
membro da Comissão Executiva responsável pela obtenção da licença
da Optimus. Foi ainda Director de Clientes e Director de Regulação da
Optimus, Administrador da Oni Way e Administrador da Oni Multimédia.
Foi Vice-Presidente da APDC. Licenciado em Economia pela Universidade
Nova de Lisboa, frequentou o Programa de Direcção de Empresas da
AESE, Programa Avançado de Finanças para Executivos da Universidade
Católica Portuguesa, EDP Top Management Programme do INSEAD EDP
e The Oxford Programme on Negotiation da Universidade de Oxford.

Carlos Jesus lidera as actividades da Colt Telecom em Portugal desde
Abril de 2009, cargo que acumula com o de Director de Operações que
desempenha na subsidiária Portuguesa desde Novembro de 2006. Ao
longo do seu percurso profissional, foi responsável pela equipa de suporte
a clientes da Colt, tendo anteriormente desempenhado funções de
Consultor na área de Tecnologia, Media e Telecomunicações na Andersen/
Deloitte e GMS Consulting. É licenciado em Engenharia Electrónica e de
Telecomunicações e pós-graduado em Comunicações por fibra-óptica,
ambos pela Universidade de Aveiro. Frequentou ainda o programa PDE Programa de Direcção de Empresas, pela AESE.

Vogal do Conselho de Administração da Anacom

Country Managing Director da Colt Telecom Portugal

Francisco Fermoselle Silva
Carlos Miguel Marques Correia

Director de Regulação e Relações com Operadores da Vodafone Portugal.

É Vice-Presidente da APDC.
Na Vodafone, foi Sénior Manager da Vodafone SEMEA-Milão.
Licenciado em Engenharia Electrotécnica e Computadores pelo IST e
possui um MBA pela UNL.

Director de Regulação e Concorrência da Zon Multimédia

Desempenha actualmente as funções de Director de Regulação e
Concorrência na Zon Multimédia. Foi Presidente da Tvtel, Bragatel e
Pluricanal, empresas integradas na Zon TV Cabo Portugal em Julho 2009.
De 2003 a 2007 foi membro da comissão executiva da AR Telecom e
de 1999 a 2003 esteve na Jazztel. Entre 1989 e 1999 esteve na CPR
Marconi, onde desempenhou diversas funções nas áreas de Gestão de
Produto e Gestão de Mercados Internacionais. É membro da APDC e da
AP Business Angels. Licenciado em Engenharia Electrotécnica, possui uma
Pós-Graduado em Gestão de Empresas.

Filipa Santos Carvalho

Directora Jurídica e de Regulação da Sonaecom

Em 2005 assume a função de directora de regulação, passando assim a
exercer o cargo de Directora Jurídica e de Regulação da Sonaecom SGPS
SA. Iniciou a sua actividade profissional em 1997 como jurista na área de
Corporate Governance no Banco Português de Investimento. Em 1998
integra o departamento jurídico da Sonaecom, assumindo em 2003 a
liderança do mesmo. Licenciada em Direito pela Universidade Católica do
Porto, possui um MBA em Gestão pela mesma Universidade.

Marta Maria Dias Quintas Neves

Directora de Regulação da PT Portugal, SGPS SA.

É também Vice-Presidente da APDC. Foi directora do Departamento
Jurídico da PT Multimédia SGPS, Adjunta do Ministro da Economia, Directora
do Departamento Jurídico da Lusomundo SGPS e Advogada no escritório
Fernando de Souza de Brito.

Paulo Manuel da Conceição Neves

Director de Regulação e Business Development da Oni Communications

É membro da diracção da APDC e Vice-Presidente 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.

Sofia Gaspar

Responsável pelas áreas de Interligação, Regulação e Carrier da Ar Telecom

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

Alexandra Machado

Redactora Principal do Jornal de Negócios

Ao longo da sua carreira profissional integrou um vasto conjunto de
projectos. Foi colaboradora da revista Vídeo Guia, jornalista da Revista
Super Market, da revista Valor, da Agência Lusa, do Diário Económico e do
Diário de Notícias. É actualmente jornalista no Jornal de Negócios, com a
função de Redactora Principal. É licenciada em Ciências da Comunicação,
vertente de Jornalismo, pela Universidade Autónoma de Lisboa.
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INNOVATION AVALANCHE
A Internet veio trazer uma nova lógica ao mundo, de colaboração em escala e poder
distribuído. E passou de um serviço de informação a uma infra-estrutura crítica. As empresas
abrem a sua cadeia de valor e passam a ter acesso a fornecedores, talento e parceiros a uma
escala global.
As redes de nova geração pulverizam os limites da internet e são uma plafaforma para
uma nova vaga de inovação tecnológica. Especialmente se conjugada com a inovação
social. Tudo será possível, numa verdadeira “avalanche” de inovação. Seja ela incremental
ou radical. Novas marcas, novos nichos, novos conceitos, novos produtos, novos serviços
e novas experiências. Antecipa-se uma verdadeira ruptura com os conceitos actuais.
Nenhuma empresa consegue inovar isoladamente. A natureza cada vez mais complexa
da inovação obriga as empresas a colaborar ao nivel mundial, ultrapassando fronteiras e
continentes Estarão as empresas e as universidades preparadas para este salto, assumindose como inovadores “metanacionais”? Qual a nova agenda politica nacional e Europeia para
dar resposta a esta nova natureza – global, aberta, em rede - da inovação?

Keynote Speaker:
Oradores:

Moderador:

Anne Stenros, EU Future Innovation Business Panel
Elvira Fortunato - Centro Investigação em Materiais da Universidade Nova
Frederico Moreira Rato - Reditus
Rogério Canhoto - Portugal Telecom
Carlos Cruz - Movensis
João Seabra - Jump Willy
António Murta - Pathena - Sociedade de Investimentos

INNOVATION AVALANCHE
Anne Stenros

António Murta

Desde 1995 até 2004 foi Managing Director do Design Fórum da Finlândia.
Em 2005 exerceu o cargo de Directora Executiva do Hong Kong Design
Centre. É actualmente Directora de Design da Kone Corporation. Participa
como oradora em eventos um pouco por todo o mundo e é autora de
artigos sobre filosofia e teoria da arquitectura e do design. Anne Stenros é
mestre em Arquitectura pela Universidade de Oulu, Finlândia e Universidade
da Califórnia. É ainda doutorada em tecnologia e teoria da arquitectura pela
Helsinki University of Technology.

António Murta é actualmente Managing Director da Pathena - sociedade
de investimentos que criou faz cerca de dois anos. É igualmente membro
do Conselho Geral da Universidade do Minho e também da Vortal.
Exerceu funções de Director de Sistemas de Informação da Sonae
Distribuição e fundador e CEO da Enabler. É igualmente sócio-fundador
de várias outras empresas ligadas à Área de Soluções de Tecnologias
de Informação, entre elas a Mobicomp. Exerceu actividade docente a
nível universitário em diversos cursos de Engenharia da Universidade
do Minho, na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, na
Escola de Gestão do Porto (EGP) e no IST. Licenciado em Engenharia de
Sistemas pela Universidade do Minho, MBA pelo ISEE (Universidade do
Porto) e AMP pelo INSEAD.

Elvira Fortunato

Frederico moreira rato

Elvira Fortunato é actualmente Professora Associada com Agregação no
Departamento de Ciência dos Materiais da FCT-UNL e Directora do Centro
de Investigação de Materiais da mesma Universidade. Licenciou-se em 1985
em Engenharia Física e dos Materiais, tendo-se doutorado e agregado em
Microelectrónica e Optoelectrónica em 1995 e 2005, respectivamente.
Possui mais de 340 artigos publicados em revistas científicas internacionais
do ISI, tendo obtido vários prémios nacionais e internacionais. É pioneira
a nível Europeu na área da electrónica transparente, nomeadamente
Transístores de Filme Fino (TFTs) e co- inventora do primeiro transístor e
memória de papel.

Frederico Moreira Rato iniciou a sua actividade profissional no Ministério
da Agricultura, nas áreas da estatística e informática, tendo sido membro
fundador da Comissão Interministerial de Informática. Foi consultor da
Mobil Oil Portuguesa e administrador de diversas empresas. Desde
1980 que acompanha o projecto Reditus, pertencendo aos conselhos de
administração das empresas participadas. É actualmente Vice-Presidente
da Reditus e Presidente da sua Comissão Executiva. Preside igualmente
à Associação Portugal Outsourcing. Licenciado em Matemática pela
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, possui pós-graduações
em Biometria e Taxonomia Numérica.

Rogério Canhoto

joão seabra

Rogério Canhoto desenvolveu a sua carreira no sector das Telecomunicações,
com uma forte especialização nas áreas de Marketing Management e
Business Development. Decorrente da desta sua experiência é, desde
2008, Innovation Manager da Portugal Telecom. Licenciado em Engenharia
Electrotécnica, no ramo de Sistemas e Computadores, pelo Instituto
Superior Técnico, possui um MBA em Gestão, Estratégia e Desenvolvimento
Empresarial, sendo ainda é Mestre em Ciências Empresariais com
especialização em “Marketing Interactivo”. É também co-autor do livro
“b-Mercator – Blended Marketing”, editado em Julho de 2009.

Elvira Fortunato é actualmente Professora Associada com Agregação no
Departamento de Ciência dos Materiais da FCT-UNL e Directora do Centro
de Investigação de Materiais da mesma Universidade. Licenciou-se em 1985
em Engenharia Física e dos Materiais, tendo-se doutorado e agregado em
Microelectrónica e Optoelectrónica em 1995 e 2005, respectivamente.
Possui mais de 340 artigos publicados em revistas científicas internacionais
do ISI, tendo obtido vários prémios nacionais e internacionais. É pioneira
a nível Europeu na área da electrónica transparente, nomeadamente
Transístores de Filme Fino (TFTs) e co- inventora do primeiro transístor e
memória de papel.

Directora de Design da Kone Corporation

Departamento de Ciência dos Materiais da FCT-UNL

Innovation Manager da Portugal Telecom

Managing Director da Pathena

Vice-Presidente da Reditus

Sócio-Fundador da Jump Willy
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TELECOM & MEDIA
NEXT GENERATION SERVICES
As Redes de Nova Geração prometem uma verdadeira revolução a todos os níveis. Mas a
tecnologia, por si só, não significa nada. Fundamentais serão as ofertas baseadas nestas
redes de alta velocidade. Só elas poderão levar a mudanças radicais na economia e na
sociedade, provocando verdadeiras alterações de paradigmas.
Como se estão a preparar os principais players? Que novos produtos e serviços prometem?
Como antecipam este novo e promissor futuro?

Oradores:

Moderador:

José Marquitos – RTP
Luís Lopes – ZON
Manuel Ramalho Eanes – Sonaecom
Mário Vaz – Vodafone
Pedro Leitão – Portugal Telecom
Pedro Norton – Impresa
António Lagartixo - GMS

TELECOM & MEDIA - NEXT GENERATION SERVICES
José Manuel Marquitos de Abreu Ferreira

Luis Miguel Gonçalves Lopes

Desde Janeiro de 2008 desempenha as funções de Vice-Presidente da RTP.
Tendo iniciado a actividade profissional como docente na FEUP (75-78 e
80-83), desempenhou ao longo dos anos funções diversas em diferentes
empresas. Depois de ter ingressado nos TLP (Companhia dos Telefones de
Lisboa e Porto), onde permaneceu até 1987, ocupou diferentes cargos de
administração nas empresas do Grupo Sonae - TST, Interlog, Rádio Nova,
Sonae Rede de Dados, World Trade Center, Jornal Público. Exerceu ainda
cargos superiores de gestão na Bull Portuguesa, Grupo PT (Premium TV,
Sport TV, Lisboa TV, Lusomundo, Global Notícias), Controlinveste e Sol é
Essencial. Licenciado em Engenheiro Electrotécnico pela FEUP.

É, desde Setembro de 2007, Administrador Executivo da Zon Multimédia,
SGPS, Administrador e Vice-Presidente da Zon TVCabo, assumindo as
funções de COO. É também administrador não executivo da Zon TVCabo
Açores, Zon TVCabo Madeira e Zon Conteúdos. Anteriormente foi
Administrador Executivo na PT Comunicações e PT.com, responsável pelo
negócio residencial e também lançamento do projecto de televisão. Foi
também foi Administrador não Executivo das Páginas Amarelas. Passou
ainda pela McKinsey & Company e pal Procter & Gamble. Licenciado
em Engenharia Física Tecnológica pelo Instituto Superior Técnico de
Lisboa, possui um MBA da Alpine University, Áustria e um Curso em
Gestão Industrial na Universidade de Trondheim na Noruega.

Vice-Presidente da RTP

Administrador Executivo da Zon Multimédia

Manuel Ramalho Eanes
Director da Sonaecom

Manuel Ramalho Eanes é desde 2008 responsável pela Unidade de
Marketing, Vendas e Operações dos negócios da rede fixa residencial
da Sonaecom. Anteriormente foi Director de Marketing e Serviços de
Dados da Sonaecom, Director da Unidade de Distribuição Residencial
e Home Business da Optimus Telecomunicações, bem como Director
de Marketing e Vendas para as PME e Director de Desenvolvimento
de Negócio a mesma operadora. Foi ainda Associate da McKinsey &
Company. Licenciado em Gestão pela Universidade Católica Portuguesa,
possui um MBA pelo INSEAD e um Consumer Marketing Strategy
Executive Programme pela Kellogg School of Management.

Mário Jorge Soares Vaz

Vice-Presidente da Unidade de Negócios Particulares da Vodafone

Mário Jorge Soares Vaz é actualmente Vice-Presidente da Unidade
de Negócios Particulares da Vodafone Portugal. Antes de assumir este
cargo, desempenhou, na mesma operadora, os cargos de Director de
Negócios Empresarial, Director de Marketing Operacional, Manager de
Marketing de Suporte Comercial e Salesman Major Account.

Pedro Leitão

Administrador da PT Comunicações e da TMN

Pedro Leitão é actualmente Administrador da PT Comunicações e da TMN.
Integra o Grupo PT em 2000 e desde então tem desenvolvido o seu
trabalho em várias empresas do Grupo, nomeadamente na PT Conteúdos,
PT.com, Telepac, PT Comunicações, PT Multimédia e TMN. Começou a sua
actividade na Mckinsey & Company,. Iniciou-se como Business Analyst e
desempenhou esta função durante três anos. Em 1997 tornou-se Associate
e em 1998 Engagement Manager. Licenciado em Gestão Empresarial pela
Universidade Católica Portuguesa, tem um Master em Gestão Empresarial
pela Kellogg Graduate School of Management Northwestern University.

António Lagartixo

Managing Partner da GMS – Business & IT Consulting

António Lagartixo é actualmente o Managing Partner da GMS – Business
& IT Consulting. Entre 1995 e 2002 pertenceu aos quadros da Andersen,
tendo passado pelas áreas de Corporate Finance e de Business Consulting.
A partir de 1999 como Manager, foi responsável pela gestão e controlo
global de projectos nas diferentes indústrias, especializando-se no sector
de Technology, Media & Communications. Em 2002, com a integração da
Andersen e da Deloitte, passou a desempenhar as funções de Senior Manager
na Deloitte, actuando nas várias áreas do sector das Telecomunicações e
Media. No início de 2003, integrou a equipa fundadora da GMS em Portugal,
tendo sido promovido a Partner em 2005. Assumiu as funções de Managing
Partner desta Firma no decorrer de 2007. É licenciado em gestão e com uma
pós graduação em Gestão Estratégica.

Pedro Norton

Administrador da Impresa

Administrador da Impresa desde 2008, Pedro Lopo de Carvalho Norton
de Matos é igualmente Vice-Presidente da Comissão Executiva. Na
Sojornal, foi CEO da área de jornais do Grupo Impresa, da Medipress,
da Publiregiões, da Publisurf e do Interjornal. Ocupou diversos cargos
de chefia na SIC – Sociedade Independente de Comunicação e na
Abril Controljornal. Foi Analista de Project Finance do ESSI (Banco de
Investimentos), sendo actualmente representante no Comité de Negócios
do European Publishers Council. Licenciado em Gestão pela Universidade
Católica Portuguesa, possui um MS em Television Management pela
Boston University School of Communication, Bóston. É mestre em Teoria
e Ciências Políticas pela Universidade Católica Portuguesa.
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SPECIAL GUEST

Charles Leadbeater

Charles Leadbeater - Consultor, Investigador e Autor
Líder mundial na área da inovação e da criatividade. É consultor em multinacionais,
autoridades autárquicas e governos em todo o mundo. Para além de ser
conselheiro em grandes organizações como a BBC, Vodafone, Microsoft ou
Ericsson, é, essencialmente, um livre pensador, tendo sido responsável pela edição
do primeiro relatório britânico sobre empreendedorisnmo social, actualmente um
verdadeiro movimento global. O seu trabalho inclui ainda a consultoria sénior
de vários governos e da Comissão Europeia, nomeadamente no nascimento na
economia do conhecimento e da Internet. Actualmente dedica-se ao estudo do
papel das massas e da inovação nas organizações, sobretudo na co-criação de
produtos e serviços.

19 DE NOVEMBRO

15:30

O Estado da Nação
Num cenário como o actual, de grandes desafios mas também de grandes oportunidades,
os grupos das comunicações portuguesas preparam-se para o futuro. Onde se assumem
como players da convergência, definindo estratégias ganhadoras para dar resposta aos
paradigmas deste “novo mundo”.
Como vêem os líderes das grandes empresas este momento único? De que forma estão
hoje a construir o amanhã? Qual a sua visão das Redes de Nova Geração e do seu papel na
economia e na sociedade? Que Serviços de Nova Geração antecipam, com que parcerias e
em que modelos de negócios? E como estão os Correios Portugueses a inovar na era digital
e num mercado crescentemente liberalizado? Nenhum outro sector assume natureza tão
decisiva para a Competitividade Portuguesa. É, pois, do Estado da Nação que se vai tratar.
Do actual e da nova agenda.

Oradores:

Moderador:

Ângelo Paupério - Sonaecom
António Coimbra - Vodafone
Estanislau Costa - CTT
Rodrigo Costa - ZON
Xavier Rodríguez-Martín - Oni
Zeinal Bava - Portugal Telecom
Diogo Vasconcelos - APDC

O ESTADO DA NAÇÃO
Ângelo Paupério

António Coimbra

Vice-Presidente Executivo da Sonae 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).

Para além de ser Presidente Executivo e CEO da Vodafone Portugal, é
também membro do Conselho Europeu de CEO do Grupo Vodafone.
Com uma larga experiência na área de Marketing e Vendas, passou por
empresas como a Siemens, Olivetti e Telecel, onde foi convidado a integrar
a Administração em 1995. Na Vodafone Portugal foi Administrador
responsável pelas áreas de Marketing, Vendas e Operações até Agosto de
2009. Foi ainda membro do Marketing Board do Grupo Vodafone entre
2000 e 2009, Chief Marketing Officer da Vodafone Japão em 2004
e Presidente da Apritel de 2005 a 2007. É licenciado em Engenharia
Mecânica pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa.

Estanislau Costa

Rodrigo Costa

Presidente do Conselho de Administração & CEO dos CTT desde 2008,
onde foi Administrador a partir de 2005. Estanislau Costa foi ainda
presidente do Conselho Consultivo (2003/2005) e Administrador
Executivo (1994/2002) da Portugal Telecom, bem como Administrador
dos TLP (1989/1994). Licenciado em Finanças pela Universidade Técnica
de Lisboa (ISCEF/ISE), possui o diploma do Programa de Alta Direcção de
Empresas AESE/IESE (1986/1987).

é Presidente da Comissão Executiva da ZON Multimédia. Foi anteriormente
Vice-Presidente Executivo do grupo PT. Antes, esteve na Microsoft, e ao
longo de 15 anos desempenhou vários cargos, foi o fundador e DirectorGeral da Microsoft Portugal, Director-Geral da Microsoft no Brasil, e de
2001 a 2005 Vice-Presidente Corporativo na sede da empresa em Seattle
e responsável mundial da área OEM. Rodrigo Costa faz parte do grupo de
consultores do Plano Tecnológico Nacional e é membro do Conselho Geral
da Universidade de Coimbra

Xavier Rodríguez-Martín

Zeinal Bava

Xavier Rodríguez-Martín é CEO da Oni Communications desde Fevereiro de
2007, tendo até então ocupado o cargo de CTO (Chief Technical Officer).
Anteriormente, integrou o grupo espanhol Telefónica, SA, onde exerceu
funções de Director Geral da Telefónica Sistemas (no Peru), Responsável
do Grupo de Operadores Internacionais e Gestor de Projectos Especiais.
Pertenceu ao Comité Organizador dos Jogos Olímpicos de Barcelona’92,
onde foi responsável pela Direcção de Operações de Imprensa e TV.
Xavier Rodríguez-Martín é Engenheiro de Telecomunicações, graduado
em Economia e Finanças pelo ESADE (Barcelona) e com MBA pelo IMD
(Lausanne, Suíça).

Zeinal Bava, CEO da Portugal Telecom desde o início de 2008, iniciou as
suas funções enquanto CFO da PT Multimédia em 1999, tendo sido CFO do
Grupo PT entre 2000 e 2006. Antes de ser nomeado Presidente Executivo
da PT, representou vários cargos na Portugal Telecom, tendo sido CEO da
PT Multimédia, até à data do spin-off, CEO da TMN e Vice-Presidente do
negócio fixo em Portugal. Antes de integrar os quadros da PT, foi o Director
Executivo e de Relações para Portugal da Merrill Lynch International.
Anteriormente desempenhou o cargo de Director Executivo e de Relações
da Deutsche Morgan Grenfell e da Warburg Dillon Read. É licenciado em
Engenharia Electrónica e Electrotécnica pela University College of London.

Presidente da Sonaecom SGPS

Presidente e CEO dos CTT

CEO da Oni Communications

Presidente Executivo e CEO da Vodafone Portugal

Presidente da Comissão Executiva da ZON Multimédia

CEO da Portugal Telecom

Diogo Vasconcelos
Presidente APDC
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sessão
de encerramento

Presidente do 19º Congresso das Comunicações - Leonor Beleza
Presidente da APDC - Diogo Vasconcelos
SE o Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações

COMISSÃO ORGANIZADORA

CONGRESSO DAS cOMUNICAÇÕES’09
HANS-ERHARD REITER

MARTA MARIA DIAS QUINTAS NEVES

Membro da Direcção da APDC
e Presidente Executivo da Ericsson Telecomunicações

Vice-Presidente da APDC
e Directora de Regulação da PT Portugal, SGPS SA.

ANTÓNIO JOSÉ DA CRUZ NETO

José Luís Almeida Mota

Membro da Direcção da APDC
e Key Account Director da Alcatel-Lucent Portugal

Vice-Presidente da Assembleia Geral da APDC
e Presidente do Conselho de Administração da Fundação
Portuguesa das Comunicações.

CARLOS MIGUEL MARQUES CORREIA

Carlos Liz

Vice-Presidente da APDC e Director de Regulação e Relações
com Operadores da Vodafone Portugal.

Comissário da APDC para o Consumo e Sócio-Gerente da APEME

MOMENTOS
DIFERENCIADORES
O Congresso das Comunicações’09 pretende marcar o actual momento de
viragem. Depois de 18 edições muito participadas, surge um novo conceito de
Congresso, mais focalizado, mais estratégico, mais inovador.

Uma nova forma de apresentação de
projectos e/ou produtos, onde se privilegia
a inovação e o networking organizado. Um
conceito diferente, aberto e fluído, com
pontos de encontro em torno de “spots”
empresariais e de “palcos” de inovação.

Um espaço activo durante todo o Congresso, que visa incentivar o empreendedorismo
e apoiar os jovens motivados para a criação
de novos projectos empresariais de sucesso,
facilitando-lhes o contacto com potenciais
investidores interessados. Inserido no Innovation Lounge, afirma-se como um espaço
privilegiado para a presença de investidores
institucionais. Estarão presentes neste espaço vários projectos de empreendedorismo
alavancados por TIC, assumindo-se como
um pólo de atracção de visitantes em busca de
novas ideias e talentos e eventuais parcerias que
no final serão potenciadoras de novos negócios
e/ou o impulso esperado para o crescimento
dos existentes.

No âmbito do Innovation Lounge, é criado um
espaço específico para negócios. O objectivo
é potenciar oportunidades de networking
entre as grandes empresas das TIC e os
participantes no Congresso. A dinâmica de
networking assenta num pré-agendamento
de reuniões one-to-one, entre o participante
do Congresso e uma empresa patrocinadora
da APDC e/ou expositora.

Uma selecção de 100 jovens universitários e
recém licenciados dos 30 cursos mais ligados
às TIC e New Media participam este ano no
Congresso. Para que o futuro se construa
já hoje com a participação activa da nova
geração de profissionais do sector.

ABOUT THE FTTH COUNCIL EUROPE
The FTTH Council Europe is an industry organisation with a mission to accelerate the availability
of fibre-based, ultra-high-speed access networks to consumers and businesses. The Council promotes this technology because it will deliver a flow of new services that enhances the quality of
life, contributes to a better environment and increased competitiveness. The FTTH Council Europe
consists of more than 120 members companies. Its members include leading telecommunications
companies and many world leaders in the telecommunication industry.
www.ftthcouncil.eu

EMPRESAS PRESENTES

AAnubisNetworkséumaempresaespecializada
em segurança de correio electrónico. Criamos
soluções que se adaptam a qualquer negócio:
MPS (pequenas empresas); MPS Enterprise
Edition (médias e grandes empresas); MPS
Service Provider Edition para Internet Service
Providers e Application Service Providers.

www.anubisnetworks.com

Vocacionada para o desenvolvimento de
aplicativos para dispositivos móveis em
J2ME e Wireless Bluetooth, surpreende o
mercado com a apresentação de produtos
inovadores orientados para soluções
profissionais de alta performance e lúdicos
de entretenimento digital.

www.awesome.pt

A Buglos desenvolve metodologias de
gestão, suportadas por um software
inovador que proporciona maior eficiência
e redução de custos nas organizações de
forma significativa. Esta solução Inovadora
funciona de forma transversal e proporciona
um modelo de trabalho mais organizado,
simples e eficaz sobre um sistema central.

www.buglos.com

A Bysat II S.A tem como principal actividade,
a prestação de serviços no mercado das
telecomunicações, particularmente na
construção de redes (FTTH), oferecendo
uma gama de serviços que vão, desde a área
de projecto/engenharia, construção, até
ao fornecimento de equipamentos HighTech, com a BYSATECH. Também contamos
com o apoio de um departamento interno
especializado em SIG.

A Cside é uma empresa especializada no
desenvolvimento de aplicações e conteúdos
para operadores de telecomunicações, focada
no mercado internacional, permitindo que os
seus clientes ofereçam serviços interactivos,
sobre banda larga, na redes fixa e móvel, para o
mercado consumidor e de pequenas e médias
empresas.

A DietGest é uma empresa que se dedica ao
desenvolvimento de ferramentas informáticas
para telemedicina, nomeadamente na área da
nutrição e dietética clínica.

A DIGITAL-MINDS S.A é uma agência
mobile com vários anos de experiência
especializada em transportar marcas para
telemóveis. Formulamos as estratégias e
o design envolvendo iterações para atingir
os consumidores que vivem sempre um
passo mais à frente. Se o seu objectivo é a
aquisição, retenção de clientes, marca ou
promoção de vendas, o telemóvel é um canal
de comunicação para incluir em qualquer
estratégia de marketing. Procuramos
promover as marca e premiar os clientes
com um vasto conjunto de conteúdos móveis
inovadores

www.bysat.pt

www.cside.pt

Em construção

www.digital-minds.pt

Somos uma empresa dedicada ao
desenvolvimento de software, integração
e migração de sistemas e, consultoria e
outsourcing com recurso a tecnologia Java.
A inovação e a adopção de tecnologias
emergentes é o nosso maior contributo para
a modernização e reforço da competitividade
dos nossos clientes.

A Movensis é uma empresa especializada
no desenvolvimento e implementação de
aplicações para as plataformas móveis mais
comuns do mercado, abrangendo o universo
das soluções SMS, MMS, WAP, GPRS, PDA,
UMTS e Bluetooth.

Serviços em energias renováveis e eficiência
energética. Comercialização de soluções
de microgeração. Auditorias e certificações
energéticas.

É uma empresa de Engenharia particularmente
orientada para a Computação Urbana. A
nossa missão consiste na extracção de
conhecimento de um espaço, aplicando depois
esse conhecimento numa utilização concreta,
favorecendo desta forma o aparecimento de
novas aplicações e soluções tecnológicas.

www.linkare.com

www.movensis.com

www.selfenergy.eu

www.sblue.eu

espaço
25 anos APDC
Neste espaço reservado à Associação estarão em destaque todos os momentos altos de
25 anos de história da APDC com recurso a vários serviços multimédia.
Uma mesa interactiva multi-touch Microsoft Surface disponibilizará um “APDC Timeline”.
Nele, os congressistas poderão aceder a uma compilação de fotografias de todos os
pontos altos das actividades que marcaram a Associação desde a sua criação.
Todas as edições da Revista Comunicações, a revista da APDC criada praticamente no
arranque da Associação e que tem acompanhado toda a evolução das Tecnologias de
Informação e Comunicação e New Media em Portugal e no Mundo, assim como a vida
da Associação, poderão ser acedidas através da inovadora tecnologia “Nice Reader”. Esta
permite uma nova experiência de leitura, que surge da visão tradicional de leitura combinada
com as potencialidades de navegação multimédia e pesquisa de um computador.

Em destaque neste espaço estará ainda a APDC TV, com canais em directo do Congresso,
fotos e vídeos relativos aos 25 anos da APDC. A tecnologia FutureBox permite uma nova
experiência de navegação em conteúdos multimédia, pré-organizados pelo editor ou
completamente interactivos e seleccionados pelo utilizador. Neste caso, será apresentado
na versão Corporate TV, com fotos de eventos APDC previamente organizadas pelo editor.
Esta mostra foi desenvolvida com o apoio da Viatecla, com base nos produtos Futurebox e
Nice Reader.

NOVIDADES
CONGRESSO DAS
COMUNICAÇÕES’09
São muitas as inovações que este Congresso das Comunicações’09 promete
apresentar aos seus participantes nos dois dias do evento. Entre as novidades
que a APDC está a preparar para os mais de 1500 congressistas esperados no
Evento, e que prometem surpreender, destacam-se as seguintes:

EXPRESSO ON-LINE PRESENTE EM PERMANÊNCIA
No espaço da Redacção Multimédia estará ainda em permanência uma equipa de 8
jornalistas do ExpressoOnline para cobertura integral do evento, numa associação da APDC
com o ExpressoOnline.

TRANSMISSÃO LIVE DOS DOIS AUDITÓRIOS
Nesta zona da Imprensa estará ainda disponível a APDC TV para transmissão live dos dois
auditórios da Conferência, de forma a permitir aos jornalistas acompanhar, em tempo real,
os trabalhos nos auditórios.

TRANSMISSÕES EM 3D E REALIDADE AUMENTADA
Em dois pontos do recinto do Congresso das Comunicações’09 estarão presentes estações
de realidade aumentada. Através delas, com o marcador disponível no verso do badge, o
utilizador terá acesso ao directório do evento. Será ainda possível experimentar outros
conteúdos, utilizando os marcadores disponíveis na estação de realidade aumentada (um
processo que combina elementos virtuais 3D dinâmicos e interactivos com o ambiente real,
permitindo a ampliação da realidade). Esta iniciativa resultou de uma parceria da APDC com
a Fundação Portuguesa das Comunicações e com o ICTVR.
Fruto da mesma parceria, estarão ainda disponíveis uma estação de autoestereocopia
(processo de visualização de conteúdos em 3D onde se tem a percepção de profundidade
sem a necessidade de utilização de óculos espciais), podendo o utilizador através de um
monitor visualizar os conteúdos animados criados para o evento: ICTVR, FPC, Museu das
Comunicações; PT, CTT, APDC e Inovation Lounge. Uma estação de filmagem e projecção
estereoscópica permitirá uma visualização gerada a partir de duas imagens projectadas
nos olhos em pontos de observação ligeiramente diferentes, criando a percepção de
profundidade do campo e gerando uma sensação de visão a 3D.

REDACÇÃO MULTIMÉDIA:
RTP MOSTRA MOBILE JOURNALISM
Uma inédita iniciativa de Mobile Journalism será apresentada no âmbito do Congresso das
Comunicações’09 pela RTP. Com o ano de 2009 a ser marcado pelo rápido desenvolvimento
tecnológico, com o desenvolvimento de soluções assentes nos dispositivos móveis, como
PDA’s, Smartphones, iPhone, telemóveis, a televisão estatal acompanhou esta tendência
a vários níveis.
Um deles foi exactamente a inédita iniciativa de Mobile Journalism. Com esta, os
repórteres da rádio e televisão públicas, equipados com dispositivos móveis, produzem
conteúdos multimédia a partir do local onde se encontram, publicando-os directamente
para a Internet. Este é um conceito que assenta na mobilidade e na agilidade, permitindo
novas abordagens por parte das redacções, cada vez mais multimédia.

NOVIDADES DO CONGRESSO DAS COMUNICAÇÕES’09

ÍNTIMA FRACÇÃO
A ÍNTIMA FRACÇãO (IF) tem na sua origem um programa
de rádio que percorreu as ondas da Antena 1 (1984-89),
TSF (1989-2003), Rádio Universidade de Coimbra (20042006) e RCP (2007).
Desde que a sua transmissão foi interrompida na TSF, os
primeiros esforços para a sua sobrevivência basearam-se
nas novas formas de distribuição através da internet. Assim,
desde os finais de 2003 que a Íntima Fracção passou a ser
disponibilizada através de ficheiros em mp3 e, mais tarde,
também por assinatura de podcast.
A partir de Abril de 2008 que o ExpressoOnline distribui a
Íntima Fracção exclusivamente através da internet.
A Íntima Fracção rege-se por uma ideia em que toda a
interpretação é deixada ao ouvinte. Às poucas palavras,
alguns sons, ruídos e eventuais silêncios, junta-se a música
que procura constituir um todo expressivo que se distancia
dos parâmetros habituais da rádio, resultado de uma
encenação que, no entanto, não destrói o essencial do
discurso radiofónico.

“Pouco para dizer, muito para escutar, tudo para sentir. Sempre à espera de uma resposta,
de um sinal, da intimidade de uma esperança.” Desde o início que assim foi.
Agora, mesmo em outros suportes e na conquista de novas plataformas de distribuição, a
ÍNTIMA FRACÇãO (IF) prossegue na mesma linha. Músicas velhas e novas cruzam-se onde
se devem cruzar: nos ouvidos, directas ao coração.
Para o CONGRESSO DAS COMUNICAÇÕES ’09, foi desenhada uma ÍNTIMA FRACÇãO
especial. Uma edição baseada em fontes sonoras diversas, que traduzem o triunfo da
Comunicação sobre as dificuldades da incomunicabilidade. A Música, a cuja condição todas
as Artes aspiram, suporta, uma vez mais, todas as perplexidades que vão sendo superadas.
Boa audição.
A frase-chave (de sempre!) da Íntima Fracção (IF) é:
“Pouco para dizer, muito para escutar, tudo para sentir.
Sempre à espera de uma resposta, de um sinal, da intimidade de uma esperança”.
Francisco Amaral

OUTRAS NOVIDADES:
BLUETOOTH

DISPLAY WINDOW GLASS

Será disponibilizado, via bluetooth, o programa do congresso; audição de teaser e
possibilidade de downlooad do programa Íntima Fracção; envio sugestões para actividades
APDC a realizar em 2010.

Uma tecnologia interactiva num ecrã transparente com retroprojecção, com uma presença
impactante, muito ao estilo do filme Minority Report. O conteúdo presente na feira será
do website HYPERLINK “http://www.wefeelfine.org/” \o “http://www.wefeelfine.org/”
We Feel Fine, baseado numa comunidade mundial que partilha fotografias e textos que
comunicam sentimentos pessoais.

PAINEL DE TWEETS
ACTIVADOR DE AUDIÊNCIAS
Será disponibilizado aos congressistas
um equipamento muito simples que lhes
permitirá participar activamente, em
momentos-chave do Congresso, com as
suas opiniões. Esta iniciativa é desenvolvida
com a tecnologia TurningPoint em parceria com
a Consensor - 3CS.

DISPLAY PATHFINDER
Através desta tecnologia o visitante poderá saber onde
ficam, no mapa do Centro de Congressos de Lisboa, os
“locais chave” do congresso para onde pretende ir. Com
um simples toque no menu, será indicado, no mapa, o
local pretendido. A tecnologia e os conteúdos foram
desenvolvidos e produzidos pela equipa da Edigma.

Uma forma gráfica e apelativa, em tempo real, revela os “tweets” sobre a conferência. Esta
extensão à plataforma Future Box irá obter informação ao Tweeter de forma a apresentar,
em tempo real, a troca de mensagens micro-blogging sobre este evento. Estes tweets irão
surgir em “balões” que irão subir neste painel.

CANAL MÓVEL
E INTERNET
Para potenciar 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.

Apoio Canal Móvel:

E, tal como tem vindo a acontecer desde 2004, o Congresso será igualmente
transmitido através da Internet, mediante um site da APDC especialmente
criado para o efeito – http://congresso09.apdc.pt. Através dele, será possível
acompanhar ao vivo o desenrolar dos trabalho, ao longo dos dois dias de intenso
debate, e intervir directamente nos grandes temas analisados pelos mais de
120 oradores nacionais e internacionais presentes. O mesmo poderá ser feito
no Twitter da APDC, onde uma equipa fará a cobertura integral do evento via
Tweets, em http://twitter.com/apdc.

Apoio Congresso Móvel:

apdc

PLATAFORMA INDISPENSÁVEL DAS
TIC E NEW MEDIA E “PONTE” PARA
A ECONOMIA E SOCIEDADE
Ao posicionar-se como um agente mobilizador, fá-lo em torno de um dos sectores que mais
contribui para a modernização da economia nacional, para a inovação e para o empreendedorismo.
É por isso que a APDC, como nunca antes, está empenhada em debater os grandes temas e em
ser uma ponte entre a sociedade civil, as empresas e o Governo. As oportunidades que se abrem
a Portugal com o advento das redes e serviços de nova geração requerem a colaboração de
todos. E a Associação, através do seu trabalho, está comprometida em acelerar e promover a
mudança, através da mobilização de todos para este desígnio nacional.

Portugal está num momento de viragem. E a APDC também. Assumindo-se cada vez mais
como uma plataforma de referência para a inovação total e global, a Associação pretende
ser cada vez mais catalizadora e estratégica no cenário nacional. Assim, perfila-se como a
plataforma de conhecimento e de colaboração, introduzindo novos temas na agenda social e
económica, antecipando e criando estratégias, promovendo a mudança e o desenvolvimento e
criando, partilhando e expandindo conhecimento. Tendo definido para 2009 como a prioridade
estratégica as RNG, a APDC entende que só estas infra-estruturas do futuro permitirão não
só resolver os problemas de curto-prazo resultantes da crise mundial sem precedentes, como
responder aos desafios que se colocam à Economia e a Sociedade em geral.
A eleição de novos corpos sociais da APDC, em Maio de 2008, ditou o início de um novo
ciclo de vida na Associação. Cada vez mais aberta ao exterior, contando com a participação
de todos, assume-se hoje como a grande associação das TIC e New Media. É uma Associação
ambiciosa, mais interveniente e capaz de dar um impulso decisivo para que Portugal seja um
país moderno, baseado no conhecimento. Numa altura em que comemora os seus 25 anos
de vida, a APDC está em momento de viragem, querendo ser indispensável para todos os
actores do universo das TIC e uma voz obrigatória nos grandes momentos da construção da
Sociedade do Conhecimento no nosso País.

Nesse sentido, desenvolveu ao longo de 2009 as mais variadas iniciativas em torno das
RNG, que culminaram recentemente na iniciativa “Predictions & Broadband Summit”, onde
não só se discutiu o que se pode fazer com as redes de alta velocidade a partir do que são
as tendências mundiais, como se prepararam os próximos passos, com o envolvimento de
todos os stakeholders directa e indirectamente interessados, incluindo o Governo. E para
que Portugal esteja na linha da frente da inovação, promoveu o estudo sobre “O Impacto
Económico e Social das Redes de Alta Velocidade de Próxima Geração - Recuperação Através
da Inovação”, cujas conclusões apontam para que RNG tenham um potencial económico
directo e indirecto recorrente de cerca de três mil milhões de euros num prazo de 3 a 5 anos,
podendo criar entre 15 mil a 20 mil postos de trabalho qualificados.
O intenso envolvimento da Associação nas RNG, tema que ditará o futuro de Portugal, tem
passado ainda por outros debates, pela assinatura de um protocolo de colaboração com
o Governo, pela colaboração com o QREN para promover e incentivar as iniciativas e pela
cooperação com vários ministérios e com protagonistas das TIC. Trata-se de um esforço para
acelerar a agenda nacional, porque é a partir da mudança e da inovação radical que podemos
avançar e inovar nas respostas aos problemas e necessidades que a sociedade enfrenta.
É neste esforço que se enquadra o Congresso das Comunicações’09, o maior evento anual
das TIC em Portugal e o seu mote “The Turning Point”. Para preparar o futuro. Para acelerar
a inovação e preparar o novo ciclo de crescimento sustentado, numa mudança permitirá
contribuir para criar novas oportunidades que permitam responder a aos grades desafios que
enfrentamos enquanto Sociedade. Vamos definir a nova agenda para o futuro.

DIRECÇÃO DA APDC

DIOGO VASCONCELOS
Diogo Vasconcelos foi eleito, em Maio de 2008, Presidente da APDC. Baseado em Londres, é, desde Fevereiro
de 2007, Director e Distinguished Fellow da área de consultoria estratégica da Cisco Internacional. Trabalha com
diferentes governos da Europa e do Médio Oriente, com a Comissão Europeia, a OCDE, o Alto-Comissário das Nações
Unidas para a Aliança das Civilizações, entre outras entidades. Em Maio de 2009, foi eleito Board Executivo da
DigitalEurope, a voz da indústria digital na Europa. Presidiu, a convite da Comissão Europeia, ao EU Future Innovation
Business Panel, cujo relatório (Novembro 2009), propôs um alteração radical na politica europeia de inovação.
Lidera o projecto Dialogue Cafe, iniciativa global lançada pela Cisco, Gulbenkian, Nações Unidas, entre outras entidades.
É Chairman da SIX - Social Innovation eXchange, rede mundial que junta empresas, academia e sociedade civil. Foi
Conselheiro para a Sociedade do Conhecimento da Presidência da República e Mandatário Digital da Candidatura
de Cavaco Silva. Entre Novembro de 2002 e Julho de 2005, foi Presidente da UMIC - Agência para a Sociedade
de Conhecimento, criada no âmbito da Presidência do Conselho de Ministros. Agraciado pelo Presidente Jorge
Sampaio com a Comenda da Ordem do Infante D. Henrique. Foi Vice-Presidente da ANJE, onde criou a Academia dos
Empreendedores. Foi fundador e Presidente da Federação Académica do Porto. Nascido no Porto em Maio de 1968,
é licenciado em Direito pela Universidade Católica e pós-graduado em Gestão (UCP) e em Direito da Comunicação
(U.Coimbra).

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 Portugal, SGPS SA.. Foi directora do
Departamento Jurídico da PT Multimédia SGPS, Adjunta do Ministro da Economia, Directora do Departamento
Jurídico da Lusomundo SGPS e Advogada no escritório Fernando de Souza de Brito.

DIRECÇÃO DA APDC

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. Key Account Director, Alcatel-Lucent Portugal. 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).
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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 presidente da ANJE,
vice-presidente da AIP, e director da ACEPI 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
Hans-Erhard Reiter é, desde 01 de Maio de 2006, Presidente Executivo da Ericsson Telecomunicações, integrando a
Direcção da Ericsson em Portugal desde o início de 2000. Foi Presidente do DSL Forum entre 1996 e 2001, liderando
esta associação internacional durante os anos cruciais de preparação do DSL para o mercado de massas. Entre outras
funções, Hans-Erhard Reiter actualmente faz parte da Direcção da APDC e é Presidente da Câmara Luso-Sueca.

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.
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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 Vice-Presidente 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 DE JESUS
Directora Executiva da APDC
Foi Directora de Unidade de Negócios da FIL, responsável pelo segmento de Feiras de Serviços (SITIC – Salão
Internacional das Tecnologias de Informação e Comunicação, Bolsa Turismo de Lisboa, Salão Imobiliário de Lisboa,
Nauticampo, Futurália, 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
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CARLOS LIZ

PAULO SIMÕES

Comissário para o Consumo

Comissário para o Talento

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.

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.

CONCEIÇÃO CASANOVA
Comissária para a Gestão do Conhecimento

CARLOS LIZ
Comissário para os New Media
Desde Julho de 2009 Pedro Morais Leitão se dedica profissionalmente
à consultoria, gerindo, em paralelo, investimentos pessoais nas
áreas de energias renováveis, seguros, imprensa gratuita e Internet.
Anteriormente foi administrador das empresas do grupo Media Capital
para a área da Internet e das Telecomunicações, tendo ainda sido
presidente da Confederação Portuguesa de Meios da Comunicação
Social. Trabalhou na Sonae Distribuição e exerceu a consultoria de
gestão na McKinsey & Company. Licenciado em Gestão de Empresas
pela Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica
Portuguesa, possui e mestrado em Gestão pela Kellogg Graduate
School of Management da Northwestern University.

Consultora em Gestão de Informação e Conhecimento.
Carreira desenvolvida nas áreas de gestão de projectos comunicação integrada e formação.
Particular especialização em informação e contactos internacionais.
Conhecimentos e experiência no desenvolvimento de comunidades
de aprendizagem.
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.
Organizadora e apresentadora de vários eventos em Portugal nas áreas
de Novas Tecnologias, New Media e E-Business (IEEE, IFIP e APDC).
Comentadora em programas de cultura e ciência na RTP2.
Licenciada em Engenharia Química pelo IST.
Formação complementar em Gestão de Informação (BAD), Competitive Intelligence (Management Center Europe) e Communities
of Practice (McDermott Consulting).
Formada em Coaching Executivo (Escola Europeia de Coaching)
e em processo de certificação pelo ICF (Internacional Coach
Federation).

patrocinadores

PATROCINADOR PRINCIPAL CONGRESSO

Designação Social: Banco Espírito Santo
Morada: Avenida da Liberdade , 195
1250-142 Lisboa

Tel.: +351 213 501 000
Fax: +351 218 557 491
Email: info@bes.pt
Site: www.bes.pt

A cumprir 140 anos de actividade, o Grupo Banco Espírito Santo (GBES) é a instituição
financeira nacional com maior capitalização bolsista no NYSE Euronext Lisbon e posiciona-se
entre os bancos mais capitalizados da Península Ibérica.
Desde a reprivatização em 1991/92, o Grupo BES tem seguido uma política de crescimento
orgânico continuado, suportada por um forte posicionamento da marca. O BES cresceu em
número de balcões (735 versus 230 em 1991) e em número de clientes (2,1 milhões contra
800 mil em 1991), o que se traduziu num aumento significativo de quota de mercado média
para 20,7% (8,5% em 1991) e num activo líquido no valor de 75,2 mil milhões de euros
(6,9 mil milhões de euros em 1991).
Com uma forte aposta na inovação e orientação para o Cliente, o Grupo BES é um grupo
financeiro multi-especialista com uma vasta oferta de produtos e serviços financeiros
para os diferentes segmentos de mercado (clientes individuais e empresas), assente na
competitividade da oferta e na qualidade de serviço.
A internacionalização do BES, aspecto fulcral da sua estratégia de crescimento e
posicionamento como Banco de referência, tem duas vertentes essenciais:
- apoiar as empresas Portuguesas no estrangeiro, acompanhando-as nos mercados para
onde exportam e investem;
- e apoiar as comunidades portuguesas em países com afinidades culturais com Portugal e/
ou países com comunidades Portuguesas relevantes, particularmente Angola e Brasil.
A presença do Grupo faz-se sentir hoje em 17 países, em 4 continentes, através de
sucursais, escritórios de representação ou empresas participadas, fazendo do Grupo Banco
Espírito Santo o mais internacional dos grupos financeiros portugueses.
Grupo Banco Espírito Santo, há 140 anos a construir o futuro.

PATROCINADORES GOLD CONGRESSO

Designação Social: Nokia Siemens Networks Portugal, S.A.

Designação Social: REDITUS – SGPS, SA

Morada: Rua Irmãos Siemens, 1

Morada: EDIFICIO REDITUS

2720-093 Amadora

Tel.: +351 214 242 000
Fax: +351 210 444 411
Site: www.nokiasiemensnetworks.com

A Nokia Siemens Networks é uma empresa líder no mercado global de serviços de
comunicações e apresenta um portfólio completo de tecnologias de rede móvel, fixa e
convergente bem como serviços profissionais. A sua estratégia é centrada na criação de
valor para clientes e utilizadores, proporcionando uma experiência única de comunicação.
Com mais de 600 operadores como clientes e presença em cerca de 150 países, a Nokia
Siemens Networks é uma das maiores empresas de hardware, software e serviços de
telecomunicações do mundo.
Em Portugal, a Nokia Siemens Networks conta com mais de 1.600 colaboradores e tem
escritórios em Alfragide, Oeiras e Aveiro, cobrindo uma área total de 30.000 metros
quadrados. A empresa ocupa uma posição de liderança no mercado das redes Móveis, Fixas
e Serviços para operadores, tendo desempenhado um importante papel no processo de
digitalização e roll out das redes móveis em Portugal, introdução do 3G, redes de banda
larga e mais recentemente na implementação de redes de nova geração.
Com cerca de 60% dos seus colaboradores dedicados a actividades de Investigação &
Desenvolvimento, Portugal é considerado um dos mais importantes centros de inovação
para a Nokia Siemens Networks. Os centros de desenvolvimento globais localizados no nosso
país desenvolvem competências nos domínios das redes ópticas, multimédia e plataformas
de gestão de redes e serviços, sendo várias as inovações desenvolvidas pelos engenheiros
portugueses e implementadas globalmente.
Portugal acolhe ainda um dos três Global Network Solutions Centers da Nokia Siemens
Networks. Um centro de excelência na área dos serviços que monitoriza remotamente,
a partir de Portugal, mais de 13 milhões de assinantes e 4.000 elementos de rede, para
clientes em todo o mundo.
Como empresa responsável, a Nokia Siemens Networks Portugal tem contribuído activamente
para a inovação e para o desenvolvimento da sociedade do conhecimento. Os protocolos de
colaboração com universidades reforçam a aposta da empresa nos engenheiros portugueses
e promovem a cooperação entre a indústria e o mundo académico.

Estrada do Seminário, 2,
2614-522 Alfragide

Tel.: +351 214 124 100
Fax: +351 214 124 199
Email: marta.ferreira@reditus.pt
carlos.pinto@reditus.pt

Site: www.reditus.pt

O Grupo Reditus encontra-se no top-3 do ranking do sector das TIC em Portugal, excluindo
as empresas multinacionais do sector. O Grupo emprega mais de 1.000 profissionais e
estima um volume de receitas superior a 100 milhões de euros no ano fiscal de 2009.
As suas actividades estão estruturadas em três grandes áreas de competência: Infraestruturas, IT Consulting e Business Process Outsourcing.
Infra-estruturas
A oferta engloba as principais capacidades associadas à implementação e gestão de datacenter, bem como o apoio ao utilizador final. Inclui competências sobre sistemas críticos,
storage, virtualização, comunicações unificadas, redes e segurança de dados.
O Grupo tem um vasto portfólio de contratos de outsourcing de carácter plurianual.
As equipas de projecto possuem as mais elevadas certificações com parceiros e fabricantes
como a HP, IBM, Microsoft, Cisco e Symantec.
IT Consulting
O alargado portfólio de IT Consulting inclui a maior consultora e integradora de SAP em
Portugal, uma unidade de Outsourcing Especializado em Application Management e a
Software Factory, certificada em Outsystems.
Business Process Outsourcing
O Grupo possui uma vasta experiência na gestão de contratos plurianuais, na modalidade de
BPO, nos sectores da Banca&Seguros e Telecomunicações.
Face à experiência e maturidade desta operação, o Grupo definiu uma estratégia denominada
Business Process to Transformation orientada para o streamline operacional dos processos
de negócio dos seus clientes e onde combina a gestão de processos e o domínio das
tecnologias de informação.
No actual portfolio de clientes do Grupo estão incluídas algumas das maiores empresas
nacionais e multinacionais a operar em Portugal, nos sectores da Banca &Seguros,
Telecomunicações, Distribuição, Energia, Transportes e Indústria, entre outros, bem como a
Administração Pública Central e Local.
Além da presença em Portugal, o Grupo desenvolve actividades noutras geografias,
possuindo, inclusive, escritórios em França e Angola.
O Grupo Reditus integra um conjunto de marcas de elevada credibilidade e com provas
dadas no mercado, onde se incluem a Roff, Tecnidata, InterReditus e Redware.

PATROCINADORES GERAIS APDC

Designação Social: Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM)

Designação Social: ALCATEL-LUCENT PORTUGAL, SA

Morada: Av. José Malhoa, n.º 12,

Morada: Estrada Malveira da Serra, Nº 955,

1099-017 Lisboa

Tel.: +351 217 211 000
Fax: +351 217 211 001
Email: info@anacom.pt
Site: www.anacom.pt

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) regula e supervisiona os sectores das
comunicações electrónicas e dos serviços postais em Portugal, assegurando também a
gestão do espectro radioeléctrico e a representação nacional nos diversos fora internacionais
relevantes.
Promove a concorrência e o desenvolvimento das comunicações a nível nacional. Com o
objectivo de proteger os interesses dos cidadãos, particularmente dos utilizadores de serviços
de comunicações, assegura o acesso ao serviço universal, nas comunicações electrónicas e
nos serviços postais, e a prestação de informações claras, exigindo transparência nas tarifas
e nas condições de utilização dos serviços.
Tudo para garantir a fluidez das comunicações. No mercado. Junto de todos.

Aldeia de Juzo, 2750-782 Cascais

Tel.: +351 214 859 000
Fax: +351 214 866 294
Email: alu.portugal@alcatel-lucent.com
Site: www.alcatel-lucent.pt

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 AlcatelLucent 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 demais 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

PATROCINADORES GERAIS APDC

Designação Social: Cisco Systems Portugal
Morada: Lagoas Park, Edificio 12 2740-269 Porto Salvo

Designação Social: CTT Correios de Portugal, S.A.
Tel.: +351 214 541 000
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 mercado de consumo, 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 Collaboration, 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. 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.

Morada: Rua de São José n.º 20
1166-001 LISBOA

Tel.: Linha CTT – 707 26 26 26
Email: informacao@ctt.pt
Site: www.ctt.pt

Os CTT são uma poderosa plataforma multi-serviços, 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 essenciais ao desenvolvimento social e económico do país, contribuem para a melhoria dos
padrões de qualidade de vida de clientes e trabalhadores, e dispõem de uma dinâmica, de uma
cultura de serviço e de um sentido de responsabilidade social e ambiental irrepreensíveis.
Operam no mercado das comunicações, onde se situa o seu “core business” e também
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 o finishing ou actividades de computação
gráfica) e no correio híbrido (recorrendo às mais modernas tecnologias de informação);
No mercado financeiro, com uma oferta alargada de produtos e serviços;
Nas telecomunicações, enquanto operador móvel virtual (phone-ix);
Nos serviços electrónicos, disponibilizando a ViaCTT, a marca de dia electrónica, a certificação de
documentos, entre outros;
No mercado internacional, através da sua presença em Espanha e do progressivo alargamento da
sua área de influência ao mundo lusófono e à Europa de Leste.
No contexto actual, os CTT sentem necessidade de criarem mais soluções de diversificação de
produtos e serviços, ligadas ao uso de novas tecnologias e, agora, mais direccionadas ao “digital”.
Foram disponibilizados serviços de Gestão Documental, focalizados na custódia de arquivos
físicos.
Foi criado o mailmanager – um serviço de gestão de correio que organiza, trata e transforma toda
a correspondência física das empresas em formato digital.
O meuselo e o meupostal, passaram a fazer parte do mundo CTT. O primeiro pode fazer com que
a mensagem vá mais longe, personalizando os próprios selos; O segundo permite ser criativo e
enviar um postal sem sair de casa.
Também sem sair de casa, pode hoje em dia comprar selos, envelopes pré pagos, produtos de
filatelia, telemóveis, livros, CD’s, DVD’s e muitos outros produtos de grande utilidade, através da
loj@virtual dos CTT ou simplesmente comprar bilhetes para espectáculos na bilheteira online,
existente no site.
É este o novo mundo dos CTT, uma empresa socialmente responsável e comprometida com o
desenvolvimento sustentável da comunidade em que se insere.

PATROCINADORES GERAIS APDC

Designação Social: Ericsson Telecomunicações, Lda.
Morada: Edifício Infante D. Henrique, Quinta da
Fonte, 2770-192 Paço de Arcos

Designação Social: PORTUGAL TELECOM, SGPS, SA.
Tel.: +351 214 466 000
Fax: +351 214 466 600
Email: ericsson.portugal@ericsson.com
Site: www.ericsson.com/pt

A Ericsson é o fornecedor líder mundial de tecnologia e serviços para operadores de
telecomunicações. Líder de mercado nas tecnologias móveis de 2G, 3G e 4G, a Ericsson
disponibiliza serviços de suporte a redes que servem mais de mil milhões de subscritores e
detém uma posição de liderança em managed services.
Desde sempre que 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 portfólio de propriedade intelectual dos mais
completos da indústria, contemplando mais de 23.000 patentes.
Com um forte enfoque nas mais modernas redes de nova geração fixas e móveis (FTTH/
GPON; 4G/LTE) e em soluções de TV, o portfólio da empresa engloba infra-estruturas
de redes fixas e móveis, serviços de telecomunicações, software, banda larga e soluções
multimédia para operadores, empresas e a indústria de media. As joint ventures Sony Ericsson
e ST-Ericsson proporcionam aos consumidores equipamentos móveis com funcionalidades
avançadas e personalizáveis.
A Ericsson continua a desenvolver a sua visão de “Comunicação para Todos” através de
uma forte aposta em inovação, tecnologia e soluções de negócio sustentáveis. Fundada em
1876 e com sede em Estocolmo, na Suécia, a Ericsson está actualmente presente em 175
países e conta com mais de 75.000 colaboradores.
Em Portugal há 56 anos, a Ericsson Telecomunicações rege-se pela excelência operacional,
inovação e liderança, contribuindo de forma efectiva para o desenvolvimento económico
do País.
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 e fixa,
na convergência das redes móveis e fixas através do standard IMS baseado no protocolo IP,
bem como na concepção e lançamento de serviços multimédia inovadores no mercado.
Ao combinar a posição única que detém no mercado português com a sua oferta avançada
nas áreas de Redes, Multimédia e Serviços, e os investimentos no desenvolvimento contínuo
das competências dos seus colaboradores, a Ericsson está em condições de contribuir
substancialmente para um ainda maior desenvolvimento da economia portuguesa e da sua
sociedade da informação.

Morada: Av. Fontes Pereira de Melo, 40,
1069-300 Lisboa

Tel.: +351 215 002 000
Fax: 800 216 200
Email: geral@telecom.pt
Site: www.telecom.pt

A Portugal Telecom é uma operadora global de telecomunicações que alia uma tradição de
qualidade a uma cultura de permanente dinamismo e inovação. Num mercado altamente
competitivo, a empresa tem superado desafios em várias frentes, consolidando a liderança
nas áreas em que actua. Está presente no quotidiano dos portugueses com marcas como a
tmn, sapo e meo e é hoje uma verdadeira multinacional, com sede em Portugal e presente
em todos os continentes. Com a fibra óptica, a PT inicia uma nova era na sua história e
projecta um novo futuro para a empresa e para o país.
A sua actividade abarca todos os segmentos do sector das telecomunicações: negócio fixo,
móvel, multimédia, dados e soluções empresariais. Estes serviços de telecomunicações e
multimédia são disponibilizados em Portugal, no Brasil e em mercados internacionais em
crescimento.
O crescimento da empresa tem vindo a consolidar-se através do desenvolvimento de
novos negócios em áreas de rápido crescimento, como os serviços móveis de voz e dados,
multimédia e os acessos de banda larga à Internet. Desta forma, a Portugal Telecom
contribui para o desenvolvimento da Sociedade de Informação, o que, aliás, constitui uma
orientação estratégica da empresa que aposta em desenvolver soluções inovadoras e
responder com êxito aos desafios do progresso e da modernidade.

PATROCINADORES SILVER E APOIANTES CONGRESSO

Designação Social: GMSC – Global Management
Solutions - Consultores de Gestão, S.A.
Morada: Av. Fontes Pereira de Melo, nº51-5ºF
1050-120 Lisboa
Tel.: +351 213 567 100
Fax: +351 213 567 190
Email: geral@gms.pt
Site: www.gms.pt

Designação Social: Huawei Tech Portugal - Tecnologias
de Informação, Sociedade Unipessoal, Lda
Morada: Arts Business Centre, Avenida D João II
Lote 1.18, Torre B 11º A, 1998-028 Lisboa
Tel.: +351 217 828 400
Fax: +351 217 828 401
Email: huaweiportugal@huawei.com
Site: www.huawei.com

Designação Social: REN- Redes Energéticas Nacionais,
SGPS, S.A.
Morada: Av. Estados Unidos da América, 55,
1749-061Lisboa
Tel.: +351 210 013 500
Fax: +351 210 013 490
Email: comunicacao@ren.pt
Site: www.ren.pt

Designação Social: SIBS – Forward Payment Solutions

A GMS Consulting centra a sua actividade na
prestação de serviços de consultoria estratégica,
operacional e de sistemas de informação dividida
em três grandes grupos de indústrias/ sectores:
“Technology, Media & Communications”, “Financial
Services & Insurance” e “Other Industries”.
Somos especialistas em temas de redefinição
estratégica de negócios, transformação empresarial
e processual e definição/ implementação de
sistemas e plataformas tecnológicas.
Entregamos um elevado nível de conhecimento e
experiência especializada, adequados às exigências
actuais de cada indústria e de cada cliente e temos
a nossa oferta organizada nas seguintes linhas de
serviço: Strategy & Operations Services; Finance
& Performance Services; Technology Services;
Network & Engineering Services; Human Capital
Services.
Em Portugal, a GMS Consulting conta com 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.
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-to-end”, permitindo oferecer
aos seus clientes uma gama de soluções de última
geração.
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.

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.

A SIBS – Forward Payment Solutions
desenvolve soluções de pagamento seguras e
eficientes, facilitando o dia-a-dia das pessoas
e das empresas. Entre a soluções desenvolvidas
incluem-se as redes MULTIBANCO de Caixas
Automáticos e Terminais de Pagamento
Automático (TPA) , bem como o processamento
e prevenção de fraude de um leque alargado de
transacções internacionalmente reconhecidas
pela sua inovação e funcionalidade em múltiplas
redes (Visa, MasterCard, Amex, entre outros),
para múltiplos equipamentos, em múltiplos
protocolos, quer seja em Caixas Automáticos,
em TPA, online ou em telemóvel.
O sector público, os bancos e operadores de
telecomunicações móveis estão entre os cerca
de 400 clientes que confiam diariamente na
SIBS para disponibilizar 24x7 serviços seguros
aos seus clientes finais. Com cerca de 500
colaboradores, a SIBS e as suas subsidiárias,
processam anualmente mais de 2 mil milhões
de transacções movimentando uma média de
mais de 500 mil milhões de euros por mês (ano
2008). Com mais de 25 anos de experiência e
um reconhecido know-how em pagamentos
electrónicos, a SIBS alargou já o seu âmbito de
actuação a outros mercados, tais como Angola,
Polónia, Roménia e Grécia.
Missão: Contribuir para o bem-estar social,
promovendo eficiência nos serviços financeiros
e similares, nomeadamente na área dos
pagamentos, através da disponibilização de
soluções tecnológicas e processos que combinem
segurança, conveniência e inovação, ao menor
custo possível.

Morada: Rua Soeiro Pereira Gomes, Lote 1,
1649-031 Lisboa

Tel.: +351 217 813 000
Fax: +351 217 935 741
Email: webmaster@sibs.pt
Site: www.sibs.pt

PATROCINADORES SILVER E APOIANTES CONGRESSO

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
Tel.: +351 210 915 000
Fax: +351 210 915 953
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
Tel.: +351 217 914 800
Fax: +351 217 914 850
Email: comunicacao.corporativa@zon.pt
Site: www.zon.pt

Designação Social: Deloitte

Designação Social: Companhia IBM Portuguesa, SA

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

Morada: Edifício Office Oriente - Rua do Mar da China,

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 5,8 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

A ZON Multimédia é um grupo empresarial
com mais de 1,6 milhões de clientes e cerca
de 3 milhões de casas passadas pela sua
rede. Fornece serviços de telecomunicações
e entretenimento através de diversas infraestruturas, nomeadamente a maior rede baseada
em fibra existente no país, uma plataforma de
rede satélite digital e 213 salas de cinema.
A ZON Multimédia integra o principal índice
bolsista nacional, o PSI-20, liderando o mercado
de Pay TV em Portugal.
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 e 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.

A Deloitte é uma marca global presente em
mais de 140 países e com uma rede de 165 mil
profissionais espalhados pelo mundo.
Somos reconhecidos pela busca permanente
da excelência e pela focalização no serviço ao
cliente.
Prestamos serviços em quatro áreas profissionais
- auditoria, consultoria financeira e fiscal e
consultoria de gestão - a mais de 80% das
maiores empresas mundiais, assim como às
maiores empresas privadas e instituições
públicas em Portugal.
Os factos revelam que a Deloitte é a primeira
escolha dos grandes clientes - cativados pela
abrangência e profundidade dos nossos serviços
em todos os segmentos de mercado - e dos mais
cobiçados talentos do mundo - inspirados pela
nossa reputação, cultura e diversidade.
Em Portugal, somos o líder do ranking de
prestação de serviços integrados de auditoria,
consultoria e consultoria fiscal nas 250
maiores empresas nacionais. Nos escritórios
em Portugal e Angola contamos com cerca de
1.800 profissionais que partilham os valores e
a motivação de todo o universo Deloitte: fazer
sempre mais e melhor pelos nossos clientes.
No sector de Technology, Media &
Telecommunications (TMT), a Deloitte tem uma
forte presença com mais de 6.000 profissionais,
distribuídos por 45 países.

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). Está presente em Portugal
desde 1938.
A empresa conta com cerca de 400.000
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.
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.

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 5,8 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

Lote 1.07.2.3, Parque das Nações, 1990-138 Lisboa

Tel.: +351 218 927 000
Fax: +351 218 927 140
Email: ibm_directo@pt.ibm.com
Site: www.ibm.com/pt

PATROCINADORES SILVER E APOIANTES CONGRESSO

Designação Social: Sonaecom SGPS, S.A.

Designação Social: Visabeira Global, SGPS, SA

Designação Social: Hewlett-Packard Portugal, Lda

Designação Social: Rádio e Televisão de Portugal S.A.

Morada: Rua Henrique Pousão 432, 4460-191

Morada: Repeses, 3504-511 Viseu
Tel.: +351 232 483 000
Fax: +351 232 483 100
Email: geral@visabeiraglobal.com
Site: www.visabeiraglobal.com

Morada: Rua dos Malhões, 4, Quinta da Fonte. Edifício

Morada: Av. Marechal Gomes da Costa, 37,

A Visabeira Global é uma sub-holding do Grupo
Visabeira estando organizada em quatro áreas de
negócios distintas:

A HP opera 170 países espalhados pelo mundo,
sendo líder no sector das tecnologias e sistemas
de informação. Aplicamos novas ideias para criar
experiências mais simples, valiosas e fiáveis com
tecnologia, melhorando continuamente o modo
de vida e de trabalho dos nossos clientes.
Proporcionamos ofertas empresariais e de infraestrutura que abrangem desde dispositivos
portáteis até algumas das mais potentes
instalações de super computadores, a nível
mundial. No nosso portfólio estão presentes
soluções a nível de voz, dados, vídeo, internet,
tecnologias de informação e data center,
sistemas de informação, segurança, consultoria
e outsourcing.
Na nossa estrutura existe uma área especializada,
HP CMS (Communcations ans Media Solutions)
que reúne infra-estrutura, soluções de rede,
software e serviços tecnológicos para endereçar
soluções de Service Delivery Infrastructure e
Applications, Customer Intelligence e Billing,
Next Generation Operations Support Systems e
Digital Media.
A HP tem desenvolvido produtos e metodologias
baseadas num conjunto de boas práticas (ITITL)
que permitem implementar e fomentar as redes
de nova geração. Desta forma é possível melhorar
a eficiência, economia de escala e retorno do
investimento feito nos sistemas de informação
e, acima de tudo democratizar o acesso das
tecnologias de informação e comunicação.

Senhora da Hora
Tel.: +351 931 002 000
Fax: +351 220 111 850
Email: comunicacao@sonae.com
Site: www.sonae.com

Quando tudo muda, constantemente, olhamos
com mais atenção para quem vai à frente, para
quem está à frente e consegue antecipar as
tendências, para quem está na dianteira da
inovação, para quem contribui para o avanço das
tecnologias, colocando o país ao nível dos mais
avançados do mundo.
Um operador que consegue continuar a crescer
de forma sustentada, pode ambicionar – e
ambiciona – ser o operador número um em
Portugal. É esta a visão legítima de quem, como
a Sonaecom, atrai e mantém uma equipa de
talentos altamente qualificada e motivada; de
quem actua de forma totalmente integrada e
disponibiliza o leque mais abrangente de serviços
de última geração; de quem detém e gere uma
infra-estrutura ao nível das mais sofisticadas
do mundo e de quem conta com uma posição
financeira e estrutura de capitais com a solidez
necessária para alavancar uma posição de
liderança.
Para manter o foco na antecipação das
necessidades, a Sonaecom está organizada
em três áreas 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). Assim, estamos aptos a preparar o
futuro: o nosso e o das pessoas e organizações
que estão connosco!

- 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 infraestruturas)
Sempre na vanguarda tecnológica, a Visabeira
Global está presente em 10 países, sendo um
parceiro de excelência de grandes operadores
de telecomunicações e energia mundiais, o que
decorre não só das competências que possui ao
longo das diversas cadeias de valor, mas também
da sua capacidade de integração de diferentes
especialidades.
Sob o lema “O mundo em movimento”, a
Visabeira Global tem vindo a diversificar os seus
domínios de actuação, a par de um ambicioso
projecto de internacionalização da sua actividade,
com o objectivo de se tornar uma referência
incontornável nas suas quatro áreas de actuação
nos próximos anos.

D. Sancho I, 2770-071, Paço de Arcos
Tel.: +351 214 828 500
Fax: +351 2148384 20
Email: apoio.clientes@hp.com
Site: www.hp.pt

1849 – 030 Lisboa

Tel.: +351 217 947 000 / 707 789 707
Fax: +351 2179 475 70
Site: http://rtpmobile.rtp.pt

A RTP Mobile é um canal específico da Rádio e
Televisão de Portugal para plataformas móveis.
Este 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
(por exemplo, o “Gato Fedorento”). 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.

APOIANTES GERAIS APDC I

Designação Social: Accenture, Consultores de Gestão S.A.

Designação Social: Novabase

Designação Social: ONITELECOM – Infocomunicações SA

Designação Social: Refer Telecom, SA

Morada: Av. Eng.º Duarte Pacheco, Amoreiras Torre 1,

Morada: Av. Dom João II, Lote 1.03.2.3,

Morada: Tagus Park – Av. Prof. Dr. Cavaco Silva,

Morada: Rua Passeio do Bàltico, 4 1990-036 Lisboa
Tel.: +351 211 024 000
Email: info@refertelecom.pt
Site: www.refertelecom.pt

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 177 mil profissionais
a servir clientes em mais de 120 países, a
empresa gerou receitas no valor de 21,5 mil
milhões de dólares, no exercício terminado
em 31 de Agosto de 2009. A homepage da
Accenture é www.accenture.com.

Fundada em 1989, a Novabase é a empresa
portuguesa líder em soluções de negócio
baseadas em Tecnologias de Informação. O
seu volume de negócios em 2008 foi de 292
Milhões de Euros.
Com mais de 1800 colaboradores em 2008, a
Novabase opera em mercados como Banca &
Serviços Financeiros, Administração Pública &
Saúde, Telecomunicações, Energia & Utilities,
Transportes, Indústria & Serviços.
Possui como principais áreas de negócio as
seguintes: Consultoria, Infra-estruturas e
serviços para a Digital TV. Possui ainda uma
actividade de Corporate Venture designada por
Novabase Capital.
A Novabase encontra-se cotada na Euronext
Lisbon desde Julho de 2000.
Mais informações sobre a Novabase em www.
novabase.pt.

A Oni Communications (ONI) é o único
novo operador com uma rede própria de
cobertura nacional (Rede de Nova Geração),
exclusivamente dedicado a servir as grandes
empresas e os operadores internacionais. A
estratégia da empresa passa pela conjugação de
dois conceitos:
“Operador-integrador”: aposta em soluções
integradas de voz, dados, vídeo e Internet,
com uma componente crescente de sistemas
de informação e aplicações (Telecom-based IT
solutions). Esta vertente foi reforçada com o
lançamento de duas novas empresas, focadas na
prestação de serviços de integração tecnológica:
Hubgrade - redes de telecomunicações e
Commet – serviços de TI.
“Operador-exportador”:
estabelecimento
de parcerias com os maiores operadores
internacionais, que funcionam como um canal
para a conquista da componente portuguesa
de comunicações que as grandes multinacionais
contratam a estes operadores. Neste âmbito,
a ONI abriu um escritório em Espanha, com o
objectivo de reforçar a sua presença junto de
grandes grupos portugueses e espanhóis com
actuação na Península.
A ONI detém uma quota de mercado de 22% no
mercado das grandes empresas e operadores,
uma das maiores quotas de um operador não
incumbente na Europa.

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 cinco milhões 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.

16º piso 1070-101 LISBOA
Tel.: +351 213 803 500
Fax: +351 213 713 500
Email: marketing.portugal@accenture.com
Site: www.accenture.pt

Parque das Nações, 1998-031 Lisboa
Tel.: +351 213 836 300
Fax: +351 213 836 301
Email: info@novabase.pt
Site: www.novabase.pt

5 e 5A, 2740-296 Porto Salvo
Tel.: +351 210 005 300
Fax: +351 210 005 380
Email: info@oni.pt
Site: www.onicommunications.pt

APOIANTES GERAIS APDC II

Designação Social: COLT Telecom

Designação Social: LogicaTI Portugal, S.A.

Morada: Lisboa: Estrada da Outurela, nº 118, Edificio B

Morada: Avenida José Malhoa, Edifício Europa,

2790-114–Carnaxide / Porto: Av. Sidónio Pais, 379
Piso 4, Sala 4.8, 4100–468 Porto
Tel.: +351 211 200 000 / 221 200 000
Fax: +351 211 200 009 / 221 200 009
Email: pt.info@colt.net
Site: www.colt.net

COLT é especialista no fornecimento de soluções
de comunicações e serviços geridos de TI.
A COLT é uma organização líder no fornecimento
de serviços de comunicações e serviços geridos
ao nível das empresas, entidades governamentais
e operadores na Europa. A COLT é um parceiro
de confiança. Com uma rede segura e fiável
totalmente detida e gerida pela Colt, clientes
de todas as dimensões e em todos os sectores
confiam nos nossos serviços para obter o mais
alto nível de desempenho possível, no que diz
respeito a comunicações e serviços de TI.

16 5ºA, 1070- 159, Lisboa, Portugal

Tel.: +351 210 018 000
Fax: +351 210 007 010
Email: info.pt@logica.com
Site: www.logica.pt

A Logica é uma empresa líder em serviços de
TI e Gestão, que conta com cerca de 4 0.000
colaboradores e mais de 40 anos de existência.
Presta serviços de consultoria de gestão,
integração de sistemas, e outsourcing de
processos e de TI.
Em Portugal, a Logica é uma das maiores
empresas tecnológicas, gerindo o negócio ibérico
da multinacional a partir de Lisboa e empregando
mais de 1000 colaboradores, com escritórios
em Lisboa (sede Ibérica), Porto, Braga e Madrid.
Além de Portugal e Espanha, a Logica Iberia
opera em diversos outros países, nomeadamente
Angola, Moçambique, Cabo Verde, Marrocos e
China (Macau).
As competências-chave da Logica Iberia são:
Outsourcing, BPO (Outsourcing de Processos
de Negócio), Consultoria de Gestão e um
vasto conjunto de áreas: Business Intelligence,
Enterprise Content Management, Enterprise
Asset Management, Testing, SAP Consultancy,
Sistemas
de
Informação
Geoespacial,
Desenvolvimento e Manutenção Aplicacional. A
Logica em Portugal tem ainda competências em
Printing & Finishing e em Billing Solutions.
As eléctricas e as utilities são os sectores mais
importantes da empresa, sendo que, a Logica
em Portugal é também forte nos mercados da
Administração Pública e das Telecomunicações,
com grandes projectos nestas áreas.

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

A NEC Portugal está na primeira linha das
tecnologias de informação e comunicação,
suportada por uma equipa de profissionais de
engenharia e sob o mote da inovação e satisfação
do cliente.
As áreas principais de actuação são as Redes
de Nova Geração, onde disponibiliza as mais
avançadas soluções para redes GPON em fibra
óptica ou para redes de banda larga móvel LTE,
as novas soluções de infra-estrutura core IP e
WDM, a convergência das comunicações FixoMóvel, as Comunicações Ferroviárias nas suas
vertentes analógica e GSM-R e as Soluções
empresariais de Mobilidade e de Segurança.
O acesso ao imenso mundo de soluções
tecnológicas da NEC Corporation, potenciado
por investimentos anuais em R&D superiores
a 2.000 MÐ, 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.

PARCEIROS APDC

Designação Social: Oceanlab – Soluções de Internet, Lda.

Designação Social: Plater - Serviços de Apoio à Gestão, Lda

Morada: Rua Garrett, nº19 – 3º D, 1200-203 Lisboa
Tel.: +351 213 468 093
Fax: +351 213 468 095
Email: info@oceanlab.pt
Site: www.oceanlab.pt

Morada: Av. Casal Ribeiro, nº 14 - 5º piso,
Tel.: +351 210 115 711
Fax: +351 210 115 712
Email: geral@plater.pt
Site: www.plater.pt

Designação Social: VIATECLA – Soluções Informáticas
e Comunicações SA
Morada: Estrada da Algazarra nº 72
2810-013 Almada
Tel.: +351 212 723 500
Fax: +351 212 723 509
Email: info@viatecla.com
Site: www.viatecla.com

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 PLATER disponibiliza uma Oferta Integrada
de Serviços, que se pauta pelo equilíbrio entre
o custo e o benefício, e que dota as PMEs de
uma estrutura de funcionamento semelhante
à das grandes organizações, a um custo mais
vantajoso.
Finance
A PLATER procura diferenciar-se dos tradicionais
gabinetes de contabilidade e de consultoria,
mediante a disponibilização aos seus Clientes,
de um conjunto de práticas financeiras que
permitam a pilotagem de cada negócio, de uma
forma regular e em tempo útil.
Insurance
Com uma experiência acumulada de trinta anos
no mercado segurador e com um conhecimento
profundo da realidade de cada Cliente, a
PLATER procura oferecer um aconselhamento
profissional, seleccionando as opções mais
favoráveis e adequadas a cada necessidade,
especificidade e risco.
IT
A PLATER detém a sua própria empresa de
presente no mercado há dez anos. É especialista
na implementação de soluções integradas de
Tecnologias de Informação e Comunicação
(TIC), que englobam Software e Hardware de
base, bem como a prestação de serviços de
concepção, instalação e manutenção.
Legal
A PLATER disponibiliza aos seus Clientes um apoio
legal profissionalizado, com especial incidência
nas vertentes do Direito do Trabalho, do Direito
Comercial e, do Pré-contencioso e Contencioso.

Fundada em 1996 a VIATECLA actua na área
das tecnologias de informação e comunicações
com um portfolio de serviços completo, que vai
desde a área de consultoria, desenvolvimento de
software até às operações.
Focada nas novas soluções Web 3.0 e desafios
contínuos de negócios dos seus clientes a
VIATECLA
está organizada nas seguintes
unidades de negócio:
- VIATECLA Consulting, unidade com uma oferta
de serviços completa na área da consultoria
e tecnologia, onde apoia os seus clientes desde a
área de levantamento de requisitos, diagnóstico,
análise, desenho, implementação, teste,
qualidade e suporte.
- VIATECLA Software, com uma oferta de
produtos desenvolvidos para responder às
necessidades de áreas específicas de negócio
e mercado, como Turismo, Media, Gestão de
Informação e Vídeo over IP, esta unidade tem
um portfolio reconhecido e de destaque no
mercado.
- VIATECLA Operations, unidade que garante
o funcionamento em contínuo das soluções
dos seus clientes, via DataCenter próprio e uma
equipa profissional de operações 24/7.
Com um forte investimento em I&DT, a VIATECLA
tem vindo a inovar em contínuo permitindo a
sua internacionalização em 2007, onde conta
actualmente com clientes em vários países da
Europa.
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