Trabalho desenvolvido por André Leandro, aluno do 12º ano da Escola Eça de Queirós.

COMEÇAR DE NOVO

Portugal só pode ter uma ambição: crescer a sério. E não basta reparar os erros do passado. É preciso
preparar o futuro. Num contexto de uma anémica recuperação, a inovação é mais relevante que nunca,
porque só ela garante aumentos radicais de produtividade, essenciais para assegurar uma retoma
sustentável e duradoura.

Diogo Vasconcelos
PRESIDENTE DA APDC

Inovar significa novas abordagens, novos modelos de negócio, novas colaborações e uma nova vaga
empreendedora, capaz de criar um novo optimismo e desencadear um renascimento económico e social.
Este é o timing perfeito para fazer um “reboot”. Se falharmos esta oportunidade, teremos uma retoma
frágil e uma nova década perdida, pois as causas estruturais do nosso declínio continuarão inabaladas.
Na Administração Pública, cortar nos desperdícios é fundamental, mas não chega. Fazer mais com
menos implica inovar radicalmente, introduzir novos modelos de negócio, novas formas de fazer e a
abertura da cadeia de valor. Na economia privada, face à retracção no consumo interno, o crescimento
terá de vir do aumento das exportações de bens e produtos. Num mundo totalmente conectado, graças
à internet e à logística, é possível criar a partir de Portugal produtos globais, feitos por talento global,
para responder a necessidades globais de um mercado global. Nenhum país é, à partida, demasiado
pequeno ou periférico.
O processo de inovação tem que ser hoje aberto, colaborativo e global. E isso representa uma alteração
profunda, que traz novas oportunidades mas obriga a mais arrojo empreendedor. Só um surto de novas
iniciativas empresariais pode criar emprego e abrir novas perspectivas de futuro.
Portugal deve seguir o exemplo da União Europeia, que foi capaz de passar da fase da gestão da crise
dos últimos dois anos e avançar para uma ambiciosa agenda de reformas estruturais. Outras partes
do Mundo já demonstraram que até a mais profunda crise se pode transformar numa oportunidade.
Um período em que os rumos da economia podem ser alterados e onde as ideias inovadoras podem
desenvolver-se.
Por isso, é tempo para fazermos “RESTART. Ao assumir este tema para o 20º Congresso das
Comunicações, a APDC quer evidenciar que a crise tem de ser um tempo de criatividade económica
e social. Não devemos ter receio de arriscar, acolher novos modelos e novos actores. Precisamos de
encorajar mudanças estruturais e lançar ideias refrescantes, experimentar novas abordagens e incubar
novas soluções.
A opção de fundo resume-se numa questão estratégica, simples mas radical: queremos ser “um museu”
ou uma “start up nation”? Está nas mãos de todos nós fazer o “RESTART”!

Seja bem-vindo ao 20ª Congresso das Comunicações!

RESTART 20º Congresso das Comunicações

DIA

PROGRAMA 17 DE NOVEMBRO
auditório 1
09:00

auditório 2

SESSÃO DE ABERTURA - RESTART EUROPE
Diogo Vasconcelos - Presidente APDC
José Manuel Amado da Silva - Presidente ANACOM
Neelie Kroes - Vice Presidente da Comissão Europeia e Comissária para a
Agenda Digital (vídeo)
Sua Excelência o Senhor Primeiro-Ministro *

10:30

Abertura Oficial - Innovation Lounge
Coffee-Break – Networking Moments

11:30

Restart INOVAÇÃO

11:30

DIGITAL NATIVES & CROWD SOURCING
keynote speaker
orador

Florence Devouard - Wikimedia Foundation
Rui Dias Alves - Return on Ideas
Alunos da Escola S. João de Brito -12º ano
Margarida Vasconcelos · Gustavo Romano
Aluno da Escola Eça de Queiroz - 12º ano
André Leandro
Alunos da Escola Eça de Queiroz - 9º ano
Kristyan Apostolov · Silvana Tavares
Alunos da Escola Vasco da Gama - 6º ano
Francisco Oliveira · Catarina Raimundo · Nuno Garcia · Pedro Costa

mesa redonda

moderador
ENCERRAMENTO

13:00

Restart

Liberalização doS SERVIÇOS DO sector Postal
keynote speaker
mesa redonda

moderador

Alberto Souto Miranda - ANACOM
Eduardo Rangel - Rangel / Fedex
João Carriço - Adicional
Marcos Baptista - CTT
Paulo Pinto - Grupo RedCats
Dora Moita - Accenture

António Dias Figueiredo - Universidade Coimbra
Florence Devouard - Wikimedia Foundation
Luís Pinto - JP Sá Couto
Rui Dias Alves - Return on Ideas
Carlos Liz - APDC
João Trocado da Mata - Secretário de Estado da Educação

ALMOÇO

* a confirmar

10:30 CeBIT 2011: Exhibitor Workshop Portugal - SALA 1

17 NOVEMBRO PROGRAMA

PROGRAMA 17 DE NOVEMBRO
auditório 1
14:30

RESTART WEB

auditório 2
14:30

RESTART ENERGIA

AS TIC E A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		

A NOVA EXPERIÊNCIA DA INTERNET
oradores

Álvaro Castell - Cisco
Sérgio Varanda - Miniclip

keynote speaker

mesa redonda

António Granado - RTP
Celso Martinho - Sapo
Paulo Barreto - Google
Paulo Querido - Blogger

mesa redonda

moderador

Miguel Martins - Expresso on-line

16:00

Coffee-Break – Networking Moments

17:00

RESTART VALUE CHAIN
NOVOS EQUILIBRIOS?
oradores

comentadores

moderador

Chris Lane - Vodafone PLC
Erik Kruse - Ericsson AB
Vassilis Seferidis - Samsung
Joaquim Paiva Chaves - Edifer
Luis Nazaré - Gestíssimo
Luis Avelar - TMN

moderador

17:00

Secretário de Estado Energia e Inovação, Carlos Zorrinho

Carla Pedro - APDC

iNOVAÇÃO E A OPORTUNIDADE DE UMA EUROPA
ENVELHECIDA
oradores
mesa redonda

Paulo Simões – APDC

SESSÃO DE ENCERRAMENTO

Eduardo Sobral - EFACEC
José Carlos Gonçalves - Logica
Luis Lima - HP
Luis Quaresma - Novabase
Nuno Monteiro - Boston Consulting Group

RESTART saúde

moderador

18:30

Alexandre Fernandes - ADENE
Jorge Moreira da Silva - UNDP

Joaquim Croca - Vodafone PLC
Kenneth Sandström - Medinovo Oy
Manuel Pizarro - Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Carlos Andrade – União Misericórdias Portuguesas
Cristina Semião - IBM
Vitor Rodrigues - Oracle
Joaquim Cunha - Health Cluster Saúde

RESTART 20º Congresso das Comunicações

PROGRAMA 18 DE NOVEMBRO
auditório 1
09:00

auditório 2

SESSÃO DE ABERTURA
Diogo Vasconcelos - Presidente, APDC
Paulo Campos - Secretário de Estado Adjunto das Obras Públicas e Comunicações
Nelson de Souza - Gestor, Compete
Entrega de Prémios PLUG - Apritel

09:30

Restart MEDIA

09:30

THE BATTLE FOR THE DIGITAL HOME
mesa redonda

moderador

RESTART ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
GOVERNO ABERTO

Ana Paula Marques - Optimus
José Marquitos - RTP
Luis Lopes - ZON
Luís Mergulhão - CAEM
Mário Vaz - Vodafone
Nuno Artur Silva - Produções Fictícias
Pedro Leitão - PTC
Pedro Norton - Impresa

oradores

mesa redonda

moderador

António Lagartixo - GMS

Dominic Campbell - FutureGov Network
Laura Colvine - Southwestone
Pedro Bidarra - BBDO
Maria Manuel Leitão Marques - Secretária de Estado
para a Modernização Administrativa
José Galamba de Oliveira - Accenture
Rogério Carapuça - Novabase
José Manuel Fernandes - Jornalista

11:00 Coffee-Break – Networking Moments
11:30

Restart SERVICES
CLOUD COMPUTING
oradores

moderador

Alfons Buxo - HP
Hanspeter Christ - Swisstopo
José Vera - Tranquilidade
Miguel Milano - Oracle
Miguel Moreira - PT
Renato Recio - IBM
Ronald Zink - Microsoft

11:30

RESTART REGULAÇÃO

NOVAS REDES & NOVOS DESAFIOS
keynote speaker
mesa redonda

Paulo Calçada - Eurocloud Portugal
moderador

13:00 ALMOÇO

José Ferrari Carreto – ANACOM
Carlos Jesus - Colt
Cristina Perez - Vodafone
Daniela Antão - Cabovisão
Filipa Carvalho - Optimus
Francisco Silva - Zon
Marta Neves - Portugal Telecom
Paulo Neves - Oni
Sofia Gaspar - AR Telecom
Alexandra Machado - Jornal de Negócios

17 NOVEMBRO PROGRAMA

PROGRAMA 18 DE NOVEMBRO
auditório 1
14:30

RESTART NETWORKS

auditório 2
14:30

AS REDES DO FUTURO
keynote speaker
mesa redonda

moderador

Benoît Felten - Diffraction Analysis
Alberto Barbosa - EFACEC
António Beato Teixeira - Alcatel-Lucent
Carlos Brazão - Cisco
Pedro Queirós - Ericsson
Sérgio Catalão - NSN
Paulo Ferreira - RTP

RESTART ECOSYSTEM
PECHA-KUCHA
apresentações da
autoria de:

moderador

Anubis Networks
Carbmobili
Convex
Esri Portugal
Quidgest
Restart
Viatecla
Jorge Brás, Pathena

16:00 Coffee-Break – Networking Moments
16:30

RESTART

WHERE GOOD IDEAS COME FROM – THE NATURAL
HISTORY OF INNOVATION
keynote speaker Steven Johnson

17:00

RESTART

O Estado da Nação			
mesa redonda

moderador

18:30

António Coimbra – Vodafone Portugal
Estanislau Costa – CTT
Martinho Tojo – Cabovisão
Miguel Almeida – Optimus
Rodrigo Costa – ZON
Xavier Martin – ONI
Zeinal Bava – Portugal Telecom
Nicolau Santos - Expresso

SESSÃO DE ENCERRAMENTO				
Diogo Vasconcelos - Presidente, APDC
Luis Filipe Pereira - Presidente da Comissão Executiva, EFACEC
Ministro dos Transportes e Obras Públicas e Comunicações *

UNCONFERENCE - SALAS 1, 2, 3
* a confirmar

11:30 - 13:00 e 14:30 - 16:00

Welcome to 100G ERA
Scale your network with 100G bandwidth and create new services

Boost revenue with a High Leverage Network
Deliver new services, increase capacity and reduce costs

Wireless. IP. Services.
Remain relevant. Next week, next month, next year. Partner with the leader in Wireless IP.

Leadership in mobile marketing acknowledged
Alcatel-Lucent works with industry leaders to effect genuine change in mobile marketing and advertising.

LTE, the future of Mobile Multimedia
Alcatel-Lucent delivers the largest LTE deployments, today.

17 DE NOVEMBRO

sessão de abertura · restart europe ORADORES

09:00

SESSÃO DE ABERTURA

Diogo Vasconcelos - Presidente, APDC
José Manuel Amado da Silva - Presidente, ANACOM
Neelie Kroes - Vice Presidente da Comissão Europeia e Comissária para a Agenda Digital (vídeo)
Sua Excelência o Senhor Primeiro-Ministro *

Diogo Vasconcelos

José Amado da Silva

É Distinguished Fellow da Cisco, no âmbito do Internet
Business Solutions Group. Presidiu, a convite da Comissão
Europeia, ao EU Future Innovation Business Panel, cujo
relatório (Novembro 2009). É Chairman da SIX - Social
Innovation eXchange, rede mundial que junta empresas,
academia e sociedade civil.. Foi igualmente membro do alto
painel criado pela vice-presidente da Comissão Europeia
e responsável pela Agenda Digital, Neelie Kroes. Lidera o
projecto Dialogue Cafe, iniciativa global lançada pela Cisco,
Gulbenkian, Nações Unidas, entre outras entidades.. Board
Executivo da DigitalEurope, a voz da indústria digital na
Europa.

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.

Presidente, APDC

Presidente, ANACOM

Neelie Kroes

Vice Presidente da Comissão Europeia e
Comissária para a Agenda Digital
É vice-presidente da Comissão Europeia e Comissária
Europeia responsável pela Agenda Digital. Começou a sua
carreira na Conselho Municipal de Roterdão, tendo sido
eleita como deputada do parlamento holandês em 1971.
Foi ainda Ministria Júnior de Transportes e Gestão de Água,
tendo ainda sido Ministra dessa mesma pasta anos mais
tarde. Antes de ter desempenhado o cargo de Comissária
Europeia para a Competição foi membro da Administração
das empresas Ballast Nedam, ABP-PGGM, NIB, McDonald’s
Netherlands, Nedlloyd e Nederlandse Spoorwegen.
Colaborou igualmente com o Nelson Mandela Children’s
Fund e com o World Cancer Research Fund. É formada em
Economia pela Erasmus University.

* a confirmar

17 DE NOVEMBRO

RESTART 20º Congresso das Comunicações

11:30

RESTART INOVAÇÃO:

Digital natives & crowd Sourcing
Está a aumentar a percentagem de crianças que nascem em sociedades onde as ligações à internet,
os telemóveis e as consolas de videojogos estão disponíveis. Os computadores e a rede estão a
afectar os modelos de aprendizagem e as capacidades cognitivas e de raciocínio necessárias à
resolução de problemas, à leitura e à criatividade. Estará a sociedade preparada para esta nova
geração de digital natives? Uma geração que assiste à transição do mundo produção em massa
para o mundo da colaboração em massa. Onde o crowdsourcing aparece uma nova forma natural
de orquestração da inteligência colectiva. Das políticas públicas à ciência, da inovação social às
alterações climáticas, o crowdsourcing está a transformar a Internet na mais radical plataforma
colaborativa do nosso tempo.

keynote speaker Florence Devouard - Wikimedia Foundation
orador Rui Dias Alves - Return on Ideas
Alunos da Escola S. João de Brito -12º ano - Margarida Vasconcelos · Gustavo Romano
Aluno da Escola Eça de Queiroz - 12º ano - André Leandro
Alunos da Escola Eça de Queiroz - 9º ano - Kristyan Apostolov · Silvana Tavares
Alunos da Escola Vasco da Gama - 6º ano - Francisco Oliveira · Catarina Raimundo · Nuno Garcia · Pedro Costa
mesa redonda António Dias Figueiredo - Universidade Coimbra
Florence Devouard - Wikimedia Foundation
Luís Pinto - JP Sá Couto
Rui Dias Alves - Return on Ideas
moderador Carlos Liz - APDC
ENCERRAMENTO João Trocado da Mata - Secretário de Estado da Educação
Transporte dos alunos
assegurado por:

Acompanhe o Congresso das Comunicações em directo em http://congresso10.apdc.pt. Para acompanhar as principais ideias, aceda a http://twitter.com/apdc

Restart INOVAÇÃO: DIGITAL NATIVES & CROWD SOURCING ORADORES

Florence Devouard

Chair Emeritus, Wikimedia Foundation
É Membro da Direcção da Wikimedia França, tendo sido
um dos seus fundadores. Foi presidente da Wikimedia
Foundation, uma organização sem fins lucrativos que
opera a Wikipedia. É presentemente uma consulta
independente em temas relacionados com a gestão do
conhecimento, ferramentas colaborativas e comunicações
online. É co-autora do livro “Wikipédia : découvrir, utiliser,
contribuer”. Em 2008 foi feita ‘cavaleira’ da Ordem de
Mérito francês. É formada em Engenharia Agrónoma
pela ENSAIA. Possui ainda uma DEA em Genética e
Biotecnologias pela INPL.

António Dias de Figueiredo

Professor Catedrático, Universidade Coimbra
É professor catedrático aposentado da Universidade de
Coimbra e membro do CISUC, onde investiga Sistemas
de Informação nas Organizações e TIC na Educação.
Exerce também actividade de consultoria em regime
independente. Foi Vice-Presidente do IIP da UNESCO e
membro do NATO Special Programme Panel on Advanced
Educational Technology. Foi proponente e coordenador,
em 1985/1988, do Projecto MINERVA. Foi agraciado com
o grau de Doutor Honoris Causa pela Universidade Aberta
e o Sigillum Magnum da Universidade de Bolonha. É autor
e co-autor de mais de duas centenas de artigos e capítulos
de livros publicados no País e no estrangeiro.

Carlos Liz

COMISSÁRIO PARA O CONSUMO, APDC
Trabalha em estudos de mercado e opinião há mais de 30
anos. Em 1989, fundou a APEME, empresa portuguesa
líder em estudos qualitativos. Desde o princípio deste ano
que a Apeme se transformou na Ipsos Apeme. Mantendo
o estatuto de sócio é responsável pela área de Inovação e
Parcerias. 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. Fundou
o Projecto C Lab, que reúne uma comunidade de grandes
empresas em torno do conhecimento do Consumidor em
tempo de Crise. Estudou Filosofia e Literaturas Clássicas
na Universidade de Lisboa.

Rui Dias Alves

CEO, Return on Ideas
Sócio fundador e CEO da Return on Ideas, empresa de
consultoria em marketing estratégico. É membro do Steering
Committee do Projecto C – The Consumer Intelligence Lab.
Iniciou a sua vida profissional na Direcção de Finanças
Corporativas do BES Investimento onde durante cinco anos
trabalhou em avaliações, M&A e operações de mercado de
capitais. Foi sócio fundador da Innovagency. Administrador
das várias empresas que ao longo dos últimos 10 anos
fazem e fizeram parte do Grupo Innovagency: Bycom,
Habber Tek, Sendit e Sysvalue. Licenciado em Engenharia e
Gestão Industrial pelo Instituto Superior Técnico, tem uma
pós-graduação em Finanças pela Universidade Católica
Portuguesa.

Luís Silveira Pinto

Gestor Iniciativa Magalhães, JP Sá Couto
É gestor da Iniciativa Educacional “Magalhães” na JP Sá Couto
para os mercados internacionais, especializado na adopção
das TIC na educação como um acelerador e ferramenta
pedagógica, através de modelos de computação 1:1. Está
presentemente a desenvolver projectos de sustentabilidade
através dos sistemas educativos. Foi fundador da
Sustinova, consultoria em inovação para o desenvolvimento
sustentável. É Docente convidado na Universidade Católica
do Porto. Foi membro da Direcção da Microsoft Portugal na
área comercial OEM. Possui um Master em Sustainability &
Design – Cranfield University.

João Trocato da Mata

Secretário de Estado da Educação
É Secretário de Estado da Educação do XVIII Governo
Constitucional. Foi Director-Geral do Gabinete de Estatística
e Planeamento da Educação (GEPE) do Ministério da
Educação, Coordenador do Plano Tecnológico da Educação,
Director, em exercício, do Gabinete de Informação e
Avaliação do Sistema Educativo do Ministério da Educação,
Professor no ISCTE e Director do Observatório da Sociedade
da Informação e do Conhecimento. É licenciado em
Sociologia pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho
e da Empresa e doutorado em Sociologia no ISCTE.

17 DE NOVEMBRO

RESTART 20º Congresso das Comunicações

11:30

RESTART:

Liberalização dos serviços do sector postal
O ano 2011 será chave para o sector postal. A liberalização total
trará novos protagonistas, novos modelos de negócio, novos
desafios e um novo papel para o Regulador. De que forma se
irão posicionar os diversos actores perante esta mudança de
paradigma? E como garantir um ambiente competitivo num sector
que enfrenta enormes desafios de substituição tecnológica?
No actual contexto de crescimento postal negativo, como se
perspectivam as novas ofertas convergentes no sector postal?

keynote speaker Alberto Souto Miranda - ANACOM
mesa redonda Eduardo Rangel - Rangel / Fedex
João Carriço - Adicional
Marcos Baptista - CTT
Paulo Pinto - Grupo RedCats
moderador Dora Moita - Accenture

Acompanhe o Congresso das Comunicações em directo em http://congresso10.apdc.pt. Para acompanhar as principais ideias, aceda a http://twitter.com/apdc

RESTART: Liberalização dos serviços do sector postal ORADORES

Alberto Souto de Miranda

Eduardo Rangel

É Vice-Presidente do ICP-Anacom e Docente na Faculdade
Direito da Universidade Clássica de Lisboa. Como jurista
trabalhou na Caixa Geral de Depósitos e no Banco Europeu
de Investimento, no Luxemburgo. Foi “referendário” no
Tribunal de Justiça da União Europeia e Professor Convidado
na Universidade Católica e do Instituto Nacional de
Administração. Foi Presidente da Câmara Municipal de Aveiro,
Presidente da Associação de Municípios da Ria e Presidente
do consórcio Aveiro Digital. Mestre em Direito pela Faculdade
de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, pós-graduado
em Direito Europeu pela “ULB - Université Libre de Bruxelles”.
Tem ainda uma pós-graduação em Ciências Jurídicas pela
Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa.

Fundador e Presidente do Grupo Rangel. Iniciou o seu
percurso profissional na Alfândega do Porto, como
praticante de despachante. Em 1980 funda a sua primeira
empresa, Eduardo Rangel, Lda, actual Rangel Invest Investimentos Logísticos, SA., ponto de partida do Grupo
Rangel. No âmbito das suas actividades, em particular na
actividade expresso, representa em Portugal a companhia
norte americana FedEx – Federal Express. Para além de
possuir o bacharelato em Contabilidade e Administração,
frequentou diversas formações, nomeadamente o
programa de Alta Direcção de Empresas da AESE e o Master
em Advanced Management in Economy da European
University of London.

Vice-Presidente, ANACOM

João Carriço

Administrador Delegado, Adicional
É CEO da Adicional Logistics, liderando neste momento o
desafio de internacionalização da empresa. Iniciou o seu
percurso profissional com passagens breves pelo INESC e
pela Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications
de Bretagne, e em 1992 começa um percurso profissional
dedicado ao sector das telecomunicações na Portugal Telecom
e na Marconi. Na Jazztel percorre o quadro organizacional
da empresa em funções de direcção e administração,
nomeadamente nas áreas de Customer Care, Rede Comercial
de Agentes, Marketing e Produtos, Sistemas de Informação,
Datacenter, Netvoice - empresa do grupo Jazztel e
Interligação, Regulação e Carrier. É licenciado em Engenharia
Electrotécnica e de Computadores pelo Instituto Superior
Técnico e pós-graduado em Tecnologias Aeroespaciais.

PAULO PINTO

DIRECTOR GERAL, GRUPO REDCATS
É Director Geral da Redcats Portugal, empresa que controla as
marcas La Redoute e Vertbaudet.
É CEO da Redcats Portugal desde Setembro 2007 com o
objectivo de fazer evoluir o modelo de negócio do catálogo
para o e-commerce
Anteriormente, entre 2005 e Set. 2007 foi Director do
Desenvolvimento Internacional da marca Vertbaudet. Lançou
diversas filiais na Europa como a Espanha, Suíça, Bélgica e
Alemanha e tinha igualmente o controlo da filial inglesa. Foi
membro do board da marca de 2002 a 2007.
Fez toda a sua carreira na área do Marketing Relacional, foi,
em paralelo, docente durante vários anos de Marketing, Mkt
International e Marketing Directo. E pontualmente intervém
em MBAs, hoje na área do Marketing 2.0.
É licenciado em economia pela Universidade de Coimbra.

Fundador e Presidente, Rangel / Fedex

Marcos Afonso Vaz Batista
Administrador e CCO, CTT

É Administrador e CCO dos CTT - Correios de Portugal.
É Presidente do Conselho de Administração da EAD –
Empresa de Arquivo de Documentação, Administrador da
Payshop Portugal e da Mailtec - Holding. Vogal do Conselho
de Gerência da PostContacto - Correio Publicitário, e Vogal
do Conselho de Administração da Payshop Moçambique.
Foi Director de Marketing e Comunicação do Grupo Águas
de Portugal, Administrador da Águas de Moçambique,
Director Geral da Laveiro e Director Financeiro e de
Marketing da Área Dinâmica, Marketing Manager da Avon
Cosméticos, Gestor de Projectos da Transbel e Professor
na Escola Secundária de S. João do Estoril.

Dora Moita

Partner, Accenture
Partner da Accenture desde 2006, conta com mais de 15
anos de experiência no desenvolvimento de projectos de
consultoria de gestão e tecnologias de informação (TI). Ao
longo da sua carreira tem liderado diversos projectos em
organizações e institutos da Administração Pública e sector
Postal, contando com uma vasta experiência em projectos
estruturantes de mudança em organizações para as quais
as TI são um elemento estratégico crítico. Actualmente,
é a responsável pela área de soluções funcionais para o
sector de Administração Pública da Accenture Portugal. É
licenciada em Estatística e Investigação Operacional pela
Universidade Clássica de Lisboa.

17 DE NOVEMBRO

RESTART 20º Congresso das Comunicações

14:30

RESTART WEB:

A NOVA EXPERIÊNCIA DA INTERNET
No espaço de dois anos, a experiência da internet mudou
radicalmente, com o surgimento de centenas de milhares de
aplicações (“apps”), disponibilizadas em plataformas como a
Apple Store ou o Android Market. A internet deixa de ser apenas
pesquisar, passa a ser encontrar – pequenos programas simples,
visualizados por widgets. Passamos a aceder à internet, sem irmos
à web. Uma experiência, em breve no próprio écran da Televisão.

oradores Álvaro Castell - Cisco
Sérgio Varanda - Miniclip
mesa redonda António Granado - RTP
Celso Martinho - Sapo
Paulo Barreto - Google
Paulo Querido - Blogger
moderador Miguel Martins - Expresso on-line
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Álvaro Castell

sérgio Varanda

É IBSG Service Provider Director da Cisco. É igualmente
Professor de Tecnologia no Instituto de Empresa Business
School e Director do Executive Master in eBusiness. É ainda
Professor de Inovação na Universidade Carlos III e Professor
de Tecnologia na Universidade Complutense. Possui mais de
20 anos de experiência em tecnologias e telecomunicações.
antes de ingressar na Cisco foi director de empresas como
a A.T.Kearney, PwC, Prisa, Mediasat e Eastman Kodak Co.
É autor de diversos livros e empreendedor de sucesso em
business ventures na Internet.

Director da Divisão móvel da Miniclip.com. é o maior portal de jogos
online do mundo com mais de 57 milhões de utilizadores únicos
mensais.
Sérgio está sediado em Londres, mas lidera o escritório da Miniclip
Portugal, que se dedica exclusivamente ao desenvolvimento de
videojogos para dispositivos móveis com principal foco em jogos
para iPhone, iPod e iPad. Com mais de 2 anos de experiência na
área de jogos para o iPhone, Sérgio foi responsável por vários jogos
de sucesso como o Fling, Fragger e Fuzzle, que no total venderam
mais de 1.8 milhão de cópias. No passado, Sérgio trabalhou durante
5 anos na Skype estando responsável pela criação de muitos dos
produtos pagos da maior empresa de VOIP do mundo.

Director da Cisco

António Granado

responsável da área multimédia da Direcção
de Informação, RTP
É responsável da área multimédia da Direcção de
Informação da RTP e Professor Auxiliar na Universidade
Nova de Lisboa. É jornalista de ciência há mais de 20 anos e
escreve, desde 2001, o weblog Ponto Media, um espaço de
reflexão sobre o jornalismo. Foi Professor na licenciatura de
Jornalismo da Universidade de Coimbra entre 1996 e 2006
e fez a maior parte da sua carreira no jornal Público, onde
foi jornalista, editor, chefe de redacção e sub-director.

Director da Divisão móvel da Miniclip.com

Celso Martinho

Fundador e CTO do Sapo
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

Paulo Querido

Jornalista-programador e Blogger

Paulo Barreto

Country Manager, Google
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.

É jornalista-programador. Actualmente é colunista do
Correio da Manhã, Record e Jornal de Negócios. Produz
para estes dois últimos jornais uma aplicação web para
apresentações alternativas do noticiário. Com mais de 30
anos de jornalismo, uma década dos quais ao serviço do
semanário Expresso, é também consultor de new media,
empreendedor, formador e autor de seis livros.

Miguel Martins

Director do Expresso on-line
É jornalista e professor universitário. É editor de multimédia no
jornal Expresso, tendo uma colaboração permanente na rubrica
Global Net do programa Falar Global, da SIC Notícias. Foi editor
do serviço “Última Hora” no site do jornal Público e co-autor do
projecto “Skywalking: histórias de um táxi driver do futuro”, a
primeira hiperficção científica experimental interactiva produzida
em Portugal. Além da licenciatura em Jornalismo, frequentou
o Poynter Institute na Florida, bem como o Newsplex, na
Universidade da Carolina do Sul, também nos EUA.
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RESTART WEB:

as tic e a eficiência
As alterações climáticas requerem alterações profundas: novas
fontes de energia, novas infra-estruturas, novos padrões
de trabalho e novos métodos de produção e distribuição. A
promoção da eficiência energética na Administração Pública é
uma importante componente das políticas nacionais e europeias,
mas ainda há um longo caminho a percorrer. A factura energética
do sector público é de 500 milhões de euros por ano, de acordo
com o estudo APDC SMART 2020 Portugal. Um incremento
de 1% na eficiência energética na AP poderá significar menos
5 milhões de euros em impostos. Algumas das melhores
práticas fornecem excelentes exemplos de como as TIC podem
impulsionar a eficiência energética

keynote speaker Alexandre Fernandes - ADENE
Jorge Moreira da Silva - UNDP
mesa redonda Eduardo Sobral - EFACEC
José Carlos Gonçalves - Logica
Luis Lima - HP
Luis Quaresma - Novabase
Nuno Monteiro - Boston Consulting Group
moderador Carla Pedro - APDC

Acompanhe o Congresso das Comunicações em directo em http://congresso10.apdc.pt. Para acompanhar as principais ideias, aceda a http://twitter.com/apdc
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Alexandre Fernandes

Director-Geral da ADENE – Agência de Energia
Alexandre Fernandes é Director Geral da ADENE (Agência
para a Energia). É igualmente Presidente da European Energy
Network, membro do Conselho Consultivo do MBA do Instituto
Superior de Economia e Gestão, membro do Conselho de
Administração da Lisboa E-nova, vice-Presidente da Câmara
de Comercio da Holanda e consultor da Direcção Geral de
Energia e Geologia. Anteriormente foi Director da Associação
Portuguesa de Empresas Petrolíferas e Director da Sociedade
Gestora de Resíduos de Óleos Lubrificantes. Licenciado
em Gestão pela Universidade Lusíada de Lisboa, possui um
Mestrado em Marketing Management pelo instituto Superior
de Economia e Gestão Universidade Técnica de Lisboa.

Eduardo Rui Cabrita Sobral

Board Member / General Manager, EFACEC
É actualmente membro da Direcção e General Manager da
Efacec Services. Foi General Manager e Head of Corporate
Development da Siemens Portugal, assim como general
Manager Siemens VDO. Foi Director Industrial da Nissan
Portugal, Head do Departamento Comercial e Técnico do
Grupo Nónio e Customer Administration Support da Rank
Xerox Portugal. É Engenheiro Mecânico pelo ISEL, Instituto
Superior Técnico. Possui um MBA pela Universidade Nova de
Lisboa e um Negotiation Dynamics pela Universidade Nova
de Lisboa /INSEAD.

Jorge Moreira da Silva

Senior Environmental Finance Advisor
do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (UNDP)
É desde Março de 2009 Senior Environmental Finance Advisor
do UNDP, coordenando a área dos novos mecanismos financeiros
na área da energia e alterações climáticas. Entre 2006 e 2009,
desempenhou as funções de: Consultor do Presidente da
República de Portugal nas áreas da Ciência, Ambiente e Energia;
Consultor do Banco Europeu de Investimento (BEI), na área da
Biodiversidade; Consultor do Presidente da Comissão Europeia
para as negociações internacionais sobre o regime climático pós2012. Foi ainda: Deputado à Assembleia da República (2005 –
2006); Secretário de Estado do Ambiente e do Ordenamento do
Território (2004 – 2005); Secretário de Estado da Ciência e do
Ensino Superior (2003 – 2004); Eurodeputado (1999 – 2003).
Enquanto Deputado Europeu, foi o Relator Permanente do
Parlamento Europeu para as Alterações Climáticas.

José Carlos Gonçalves
Presidente, Logica

É CEO da Logica Iberia. Foi Director Geral para a área Portugal da
Logica, CEO da Case e responsável pelas operações internacionais
da ACE Holding, empresa Logica. Anteriormente, foi Administrador
da PT Prime e de diversas outras empresas da Portugal Telecom. Foi
CEO da Intellitech Portugal e Vice-Presidente da CGI International.
Antes disso, na IBM Global Services, foi Responsável de Operações
e fez parte do Comité Executivo para a Península Ibérica. É licenciado
em Engenharia Electrotécnica e de Computadores pelo Instituto
Superior Técnico e pós-graduado em Tecnologias Aeroespaciais.

Luís Quaresma
Luis Lima

Director, HP
É Director de Serviços Tecnológicos da Hewlett Packard
Portugal. É responsável pela Divisão Serviços Tecnológicos que
integra os Departamentos de Consultoria de Infraestruturas
Tecnológica e de Redes, Formação, Datacenter Facilities e de
Suporte das soluções empresariais HP. Está há cerca de 17
anos na HP Portugal, tendo desempenhado anteriormente
as funções de Director Comercial para o Segmento
Empresarial e de Director de Consultadoria. É licenciado em
Engenharia Electrónica e Telecomunicações pelo Instituto
Superior Técnico, com um MBA em gestão de empresas pela
Universidade Nova de Lisboa.

Nuno Monteiro 

Partner, Boston Consulting Group
É Partner and Managing Director da The Boston
Consulting Group. Actualmente é responsável pela área
de Telecomunicações, Media e Tecnologia no escritório
de Lisboa. Licenciado em Gestão de Empresas pela
Universidade Católica Portuguesa, detém ainda um MBA
pela Harvard Business School.

Novabase

Luis Quaresma é actualmente Director Executivo de Energia &
Utilities da Novabase. Anteriormente foi Director Executivo da
Novabase Capital. Antes de ingressar na Novabase foi Gestor de
Private Equity Practice na Bain & Company e Líder de Projecto
no The Boston Consulting Group, onde trabalhou na área da
desregulação do mercado energético português. É licenciado em
Engenharia de Computadores pela Universidade Nova de Lisboa
e possui um MBA pela Universidade Católica Portuguesa.

Carla Pedro

Coord. Estudo Smart Portugal 2020, APDC
Gestora do projecto Connected Urban Development (CUD) para
a Cidade de Lisboa – um compromisso assumido pela Cisco junto
da Clinton Global Initiative em 7 cidades mundiais. Participa
igualmente na iniciativa Ageing Well da Cisco, onde está a iniciar
um projecto piloto de utilização das TIC na resposta ao desafio
do envelhecimento da população. Desempenhou funções
como assessora da Secretária de Estado da Modernização
Administrativa do XVII Governo Constitucional, elemento da
equipa responsável pelo desenvolvimento e negociação inicial
do QREN 2007-2013 e responsável pela Iniciativa Nacional para
a Banda Larga da UMIC. Possui ainda experiência de regulação
(Anacom) e de consultoria de gestão (Deloitte Consulting) no
sector das comunicações. É licenciada em Organização e Gestão
de Empresas pelo ISCTE e possui uma pós-graduação em
Regulação Pública e Concorrência pela Universidade de Coimbra.

17 DE NOVEMBRO

RESTART 20º Congresso das Comunicações

17:00

RESTART VALUE CHAIN:
NOVOS EQUILIBRIOS?

A cadeia de valor tradicional das comunicações e dos media
(equipamentos - operadores - over-the-top) está a mudar, à
medida que os hábitos de consumo evoluem para uma maior
mobilidade e um ambiente always-on. Com a cadeia de valor a
passar por um “restart”, os diferentes stakeholders reposicionamse à procura de um novo equilíbrio (se é que ele existe). Quanto
é que o futuro consumidor estará disposto a pagar pelos
serviços de comunicação e media? Como é que o preço pago
pelo consumidor será repartido entre os vários intervenientes da
cadeia de valor? Como está o mercado bolsista (e os analistas) a
reagir perante os futuros vencedores e perdedores?

oradores Chris Lane - Vodafone PLC
Erik Kruse - Ericsson AB
Vassilis Seferidis - Samsung
comentadores Joaquim Paiva Chaves - Edifer
Luis Nazaré - Gestíssimo
Luis Avelar - TMN
moderador Paulo Simões – APDC
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ORADORES

chris lane

Erik Kruse

Chris is Director of Corporate Strategy for the Vodafone
Group, responsible for the development of the overall
Group strategy.
Prior to joining Vodafone Chris was the Chief Strategy
Officer for the SingTel Group based in Singapore. Chris
also spent 2 years surfing the Internet bubble running a
small start-up based in Japan and 6 years as a management
consultant with McKinsey & Company. Chris graduated
Gold medalist from the Ivey School of Management
(Ontario, Canada) where he holds both an HBA and MBA in
business administration.

Erik Kruse is the Strategic Marketing Director, Senior Expert
Consumer Behavior at Ericsson. He specializes in future
consumer, business and societal demands and how the
ICT world will evolve during the next 10 years. He is the
co-author of The networked home: an analysis of current
developments and future trends, and author of the book A
journey to the 3rd Place, based on research among infocom
early adopters. At Ericsson, Erik conducts strategic and
future consumer and business research in the Americas,
Europe, Asia, the Middle East and Africa. Erik is an expert
on new communication and media products and analyses
quantitative data from over 20 countries. He has written
reports on global trends, broadband consumers, consumer
and business models, youth in the future and early
adopters in South Korea, among other subjects. He is an
accomplished public speaker, making many presentations
externally and internally each year.

DIRECTOR, GROUP CORPORATE STRATEGY, VODAFONE PLC

Vassilis Seferidis

Director of Business Development, Samsung
É Director de Business Development da Samsung
Electronics, responsável pelo planeamento de produto e
pelo desenvolvimento de negócio no Mercado europeu. Tem
mais de 20 anos de experiência na área da electrónica de
consumo, nomeadamente no planeamento estratégico de
negócio. Antes de ingressar na Samsung desempenhou
cargos directivos na Toshiba Information Systems, Philips
Electronics, British Standards Institute e British Telecom.
Vassilis Seferidis detém um BSc e um MSc pela Aristotle
University of Thessaloniki, Grécia, um doutoramento pela
Essex University e um MBA pela Cass Business School (City
University), Londres.

Joaquim Paiva Chaves

ASSESSOR DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
GRUPO EDIFER
É Presidente do Conselho de Administração da Travel
Store, da qual é sócio fundador, na Adicional Logistics e
na Gimnoparque onde também integra nestas empresa a
respectiva equipa accionista. Para além de ter sido membro
do Conselho de Administração da Edifer SGPS exerceu
funções de chefia executiva na Edifer Imobiliária e na Edifer
Desenvolvimento. Foi também Presidente do Conselho de
Administração da Torralta. É licenciado em Engenharia Civil
pela École Polytechnique Federale de Lausanne (Suíça) e
possui um Mestrado com distinção em Gestão de Empresas
pelo INSEAD em Fontainebleau (França).

Luís Avelar

Administrador, TMN
É Administrador da TMN, responsável pelo segmento pessoal.
No grupo Portugal Telecom desde 1982, tem desempenhado
funções diversas nas áreas de desenvolvimento de
produtos e serviços, comercial, marketing, estratégia de
internacionalização e sistemas de informação. Esteve oito
anos no Brasil – entre 1998 e 2005, na Telesp Celular e
na Vivo, como Vice-Presidente de marketing e inovação. É
engenheiro electrotécnico, pelo IST.

Strategic Marketing Director, Ericsson AB

Luís Filipe Nunes Coimbra Nazaré

ECONOMISTA, GESTOR E PROFESSOR UNIVERSITÁRIO
E PARTNER, GESTÍSSIMO
É Partner da Gestíssimo - Consultoria e Gestão Lda. Presidente
(não-executivo) do Conselho Estratégico dos CTT - Correios de
Portugal. Professor Convidado, responsável pelas disciplinas
de Estratégia Empresarial (licenciatura em Gestão), Marketing
Estratégico (mestrado em Marketing) e Business Intelligence
(MBA), no Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG),
Universidade Técnica de Lisboa. Director Executivo do curso de
pós graduação em Gestão das Comunicações e Multimédia no
ISEG. Responsável pela área de Estratégia, Liderança e Decisão
da Pós Graduação em Estratégia e Prospectiva no IDEFE/ISEG.
Colunista económico do Jornal de Negócios. Presidente da
Assembleia Geral do Sport Lisboa e Benfica. Grande Oficial da
Ordem do Mérito. É Mestre em Gestão de Empresas e licenciado
em Gestão de Empresas. Foi Presidente do Conselho de
Administração dos Correios de Portugal, membro do Conselho
Consultivo da Portugal Telecom e Presidente do Conselho de
Administração do ICP-Anacom.

Paulo Simões

comissário para o talento, APDC
É Partner da Egon Zehnder International. Faz parte da
prática mundial de Technology & Communications e é
um dos membros da prática de consultoria em Talent
Management, tendo trabalhado em projectos em diversos
países e continentes. 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. 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.
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RESTART saúde:

iNOVAÇÃO E A OPORTUNIDADE DE UMA EUROPA ENVELHECIDA
Há dois grandes desafios que estão a redefinir os sistemas de saúde. Primeiro
desafio: as doenças crónicas são hoje a maior causa de morte e incapacidade ao
nível mundial. Os benefícios de intervenções ao nível comportamental, no sentido
de reduzir o número de doenças cardiovasculares, cancro e diabetes na população
estão comprovados. Consciencializar os pacientes da importância dos seus
comportamentos e ter um mundo conectado abre novas oportunidades. Segundo
desafio: a população europeia está a envelhecer. A esperança média de vida
aumentou dos 55 anos em 1920 para mais de 80 anos actualmente. Com o fim
da geração do baby boom, o número de pessoas entre os 65 e os 80 anos subirá
cerca de 40% entre 2010 e 2030, o que aumentará dramaticamente a procura de
cuidados de longo prazo, particularmente em casos de demência. Como poderá esta
transição demográfica constituir uma imensa oportunidade para a economia e a
sociedade europeia? Esta é uma discussão oportuna porque a Comissão Europeia
está a propor novas formas de responder ao desafio contra o envelhecimento
demográfico através da inovação, com as recentemente anunciadas “European
Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing”, procurando maximizar os
benefícios das TIC em soluções de envelhecimento activo, através da coordenação
na pesquisa e desenvolvimento e na cooperação entre a Saúde pública e as
iniciativas de e-saúde.

oradores Joaquim Croca - Vodafone PLC
Kenneth Sandström - Medinovo Oy
mesa redonda Manuel Pizarro - Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Carlos Andrade – União Misericórdias Portuguesas
Cristina Semião - IBM
Vitor Rodrigues - Oracle
moderador Joaquim Cunha - Health Cluster Saúde
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Joaquim Croca

Kenneth Sandström

É responsável global de operações pelas soluções de
saúde da Vodafone. Foi Gestor do Departamento de
Responsabilidade Social da Vodafone Portugal, tendo
desenvolvido a sua actividade profissional em torno desta
área, nomeadamente do marketing responsável, recursos
humanos e ambiente. Joaquim Croca ingressou na Vodafone
em 2002, depois de ter passado 15 anos na Marinha
portuguesa, como oficial. Graduou-se na Academia Naval
Portuguesa em Engenharia Naval. Possui ainda um MsC em
Telecomunicações pela Universidade Técnica de Lisboa.

É CEO da Medinovo Oy, uma consultora ligada ao sector da
saúde e às questões sociais. Antes de ingressar na Medinovo
Oy foi investidor e empreendedor na Medhelp Group Oy.
Nos últimos quatro anos tem estado profundamente
envolvido no desenvolvimento de novos e inovadores
serviços para reduzir a institucionalização dos mais idosos
e melhorar e prolongar a permanência nos respectivos
lares. Kenneth Sandström tem grande experiência em
vários cargos executivos e no desenvolvimento de novos
mercados, serviços e produtos em empresas como a Corn
Products International, CPC International e Cultor Oy. Tem
formação na área da Economia e na Gestão.

Manuel Francisco Pizarro

Cristina Semião

É Secretário de Estado Adjunto e da Saúde do XVIII Governo
Constitucional, tendo sido Secretário de Estado da Saúde
do XVII Governo Constitucional. Especialista em Medicina
Interna, foi Assistente Hospitalar no Hospital de S. João,
Porto, e Coordenador da Unidade de Cuidados Intermédios
de Medicina do Hospital de S. João. Foi ainda Assistente no
curso de medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde
na Universidade do Minho. É licenciado em Medicina pela
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.

É Directora de Sector Público da IBM Portuguesa, liderando
a comercialização de todos os produtos e serviços IBM
junto de organismos e Administração Pública em Portugal.
Foi Assistente Executiva do Senior VP & Group Executive
de Vendas e Distribuição na sede da IBM Corporation
em Armonk e Executiva Global de Parceiros de Negócio
responsável por Iniciativas da Indústria na IBM Corporation
em Nova Iorque, até Directora do Sector Industrial na IBM
Latin America, baseada em Miami. Foi Vice Presidente da
Divisão SMB para a região sul da Europa. Tem um MBA em
Gestão Comercial e Marketing pela Development Systems,
possuindo ainda um curso especial STONE Strategic
Opportunities in the New Economy, pela Boston University.
Tem igualmente formação profissional em Comunicação,
pela RTP - Radio Televisão Portuguesa, bem como o curso
Superior de Tradutora e Intérprete pelo Instituto Superior
de Línguas e Administração.

Global Head of Health Solutions, Vodafone PLC

Secretário de Estado Adjunto e da Saúde

CARLOS ANDRADE

VICE-PRESIDENTE, UNIÃO MISERICÓRDIAS PORTUGUESAS

Vítor Rodrigues
Director, Oracle

Vítor Rodrigues, que está na Oracle desde 2005, é desde
Junho de 2010 o novo Technology Sales Leader em
Portugal. Desempenhou várias outras funções na Oracle,
respectivamente: Sales Manager Applications Leader;
Senior Sales Manager Technology Sales in Large & Strategic
Accounts - Private Sector e Sales Director. Antes de ingressar
na Oracle Portugal desempenhava funções de Director de
Vendas da Meta4 Software Portugal. Foi também Account
Manager na mesma empresa, onde ingressou em 2000. Já
em 1998 tinha desempenhado funções de Consultor na
Meta4 Software Espanha e desempenhou ainda funções na
Great Plains Software, na 4SIR, na Zeneca Pharmaceutical
e na TAP. É licenciado em Gestão de Recursos Humanos e
Psicologia do Trabalho, pelo Instituto Superior de Línguas e
Administração de Lisboa.

CEO, Medinovo Oy

Directora Sector Publico, IBM

Joaquim Magalhães da Cunha

Director Executivo, Health Cluster Saúde
É Director Executivo da Health Cluster Portugal. Boa parte
da sua actividade tem sido dedicada à Caso – Consultores
Associados de Organizações e Informática, que fundou e
dirige desde 1983. Foi um dos fundadores, e integrou o
seu primeiro Conselho de Administração, da MinhoDigital
SA, experiência de clusterização regional no sector das TIC.
Foi membro do Conselho de Administração da Pronefro –
Produtos Nefrológicos, SA, empresa nacional produtora de
dispositivos médicos para hemodiálise. Em parceria com
dois grupos industriais nacionais de referência na cadeia
de valor dos plásticos, participou na fundação, em 2005,
da NanoLogic – Tecnologias de Nano e Micromoldação.
Licenciou-se em Engenharia de Sistemas de Informática
pela Universidade do Minho.
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SESSÃO DE ENCERRAMENTO

Carlos Zorrinho - Secretário de Estado Energia e Inovação

José Carlos Zorrinho

Secretário de Estado da Energia e da Inovação
É Secretário de Estado da Energia e da Inovação do XVIII
Governo Constitucional. Foi Secretário de Estado Adjunto
do Ministro da Administração Interna do XIV Governo
Constitucional, Coordenador Nacional da Estratégia de
Lisboa e do Plano Tecnológico, Vice-presidente do Grupo
Parlamentar do PS e Membro da Assembleia Municipal
de Évora. É Doutorado em Gestão de Informação pela
Universidade de Évora.
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SESSÃO DE ABERTURA

Diogo Vasconcelos - Presidente, APDC
Paulo Campos - Secretário de Estado Adjunto das Obras Públicas e Comunicações
Nelson de Souza - Gestor, Compete

Paulo Ribeiro de Campos

Secretário de Estado Adjunto
das Obras Públicas e Comunicações
Secretário de Estado Adjunto, das Obras Públicas e
das Comunicações É Secretário de Estado Adjunto, das
Obras Públicas e das Comunicações do XVIII Governo
Constitucional. Foi igualmente Secretário de Estado Adjunto,
das Obras Públicas e das Comunicações do XVII Governo
Constitucional. Foi Administrador de diversas empresas do
Grupo Águas de Portugal e foi Presidente da Associação
de Estudantes da Faculdade de Economia da Universidade
Nova de Lisboa, Presidente da Federação Académica da
Universidade Nova de Lisboa e Presidente da Associação
Académica de Lisboa. É licenciado em Economia pela
Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa.

Ângelo Nelson Rosário de Souza
Gestor, Compete

É Gestor do programa COMPETE/QREN. Foi Gestor do PRIME –
Programa de Incentivos à Modernização da Economia, Membro
da Comissão Executiva da Associação Industrial Portuguesa,
Secretário de Estado das Pequenas e Médias Empresas, do
Comércio e dos Serviços do XIV Governo Constitucional, Vogal
do Conselho de Administração do IAPMEI, Chefe de Gabinete
do Ministro da Economia do XIII Governo Constitucional e
Subdirector-geral na Direcção-Geral da Indústria. É licenciado
em Finanças pelo Instituto Superior de Economia.
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RESTART MEDIA:

THE BATTLE FOR THE DIGITAL HOME
Até há pouco tempo, a luta pelo controlo na sala de estar era
entre televisão por cabo, satélite e telecomunicações. Hoje, a
banda larga é a referência e falamos de televisão na Internet,
consolas de jogos e redes domésticas. Equipamentos conectados
(telemóveis, smartphones, tablets) e os serviços multi-plataforma,
reforçam as possibilidades de, a partir de casa, se poder aceder a
qualquer lugar e vice-versa. Quais as novas formas de produzir e
aceder à informação? Que novos paradigmas de comunicação e de
negócio ser perspectivam? Qual o futuro da imprensa num mundo
pós-publicitário? Quais os caminhos a percorrer no multimédia
e no online na era do YouTube? E qual o impacto da explosão e
ubiquidade das redes sociais, cada vez mais parte integrante da
nossa vida real?

mesa redonda Ana Paula Marques - Optimus
José Marquitos - RTP
Luis Lopes - ZON
Luís Mergulhão - CAEM
Mário Vaz - Vodafone
Nuno Artur Silva - Produções Fictícias
Pedro Leitão - PTC
Pedro Norton - Impresa
moderador António Lagartixo - GMS
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Ana PAULA Marques

JOSÉ MARQUITOS

Com a responsabilidade dos pelouros de Residencial, Serviço ao
Cliente e Operações. Foi anteriormente Directora de Marketing e
Vendas da Unidade de Negócio Particulares Móvel. Durante o seu
percurso na operadora assumiu as funções de Directora de Marca
e Comunicação, bem como de Directora da Unidade de Negócio
de Dados. Iniciou a sua carreira na área de Marketing da Procter &
Gamble. É licenciada em Economia pela Faculdade de Economia
da Universidade do Porto e possui um MBA pelo INSEAD.

Iniciou a sua actividade profissional como docente na FEUP
desempenhou funções diversas em diferentes empresas. Depois
de ter ingressado em 1978 nos TLP (Companhia dos Telefones
de Lisboa e Porto) onde permaneceu até 1987, ocupou
seguidamente diferentes cargos de administração nas empresas
do Grupo Sonae (TST, Interlog, Rádio Nova, Sonae Rede de
Dados, World Trade Center SA, Jornal Público). Posteriormente
exerceu cargos superiores de gestão nas seguintes empresas
– Bull Portuguesa, Grupo PT (Premium TV, Sport TV, Lisboa TV,
Lusomundo, Global Notícias), Controlinveste e “Sol é Essencial,
SA”. É licenciado em Engenharia Electrotécnica pela FEUP.

Administradora Executiva da Optimus

Luís Lopes

Administrador Executivo da Zon Multimédia
É também Administrador na Zon TVCabo Portugal, Zon
TVCabo Madeirense, Zon TVCabo Açoreana, Zon Lusomundo
Audiovisuais, Zon Lusomundo Cinemas e Zon Conteúdos.
Iniciou a sua carreira profissional em 1993 como Investigador
e Assistente de Física. Tendo trabalhado na Procter & Gamble,
como Senior Analyst, entre 1995 e 1998, exerceu em Londres o
cargo de Product Strategy para a Europa. Foi Associate Principal
na McKinsey & Co Administrador Executivo responsável pelo
negócio residencial e SoHo na PT Comunicações, Administrador
do Negócio de Internet na PT.com e Administrador não Executivo
das Páginas Amarelas. É licenciado em Engenharia Física pelo
Instituto Superior Técnico.

Mário Jorge Soares Vaz

Vice-Presidente da Unidade de Negócios
Particulares da Vodafone
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
É responsável pelo Segmento Residencial, sendo Administrador
da PT Comunicações e da TMN. Começou a sua actividade
profissional em 1993 na Mckinsey & Company. Iniciou-se
como Business Analyst e desempenhou esta função durante 3
anos. Em 1997 tornou-se Associate e em 1998 Engagement
Manager. No ano de 2000 integra o Grupo PT e desde então
tem desenvolvido o seu trabalho em várias empresas do Grupo.
É licenciado em Gestão Empresarial pela Universidade Católica
Portuguesa e tem um MBA pela Kellogg Graduate School of
Management Northwestern University em Ilinóis, EUA.

Pedro Lopo de Carvalho Norton
Administrador da Impresa

Administrador da Impresa desde 2008, é igualmente VicePresidente 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
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. É mestre em Teoria e Ciências Políticas pela
Universidade Católica Portuguesa.

VICE-PRESIDENTE DA RTP

Luís Mergulhão

PRESIDENTE DA CAEM (COMISSÃO DE ANÁLISE DE
ESTUDOS DE MEIOS)
É também CEO do Omnicom Media Group Portugal, membro da
Direcção da APAME (Associação Portuguesa de Agências de
Meios) e do Conselho Consultivo da ERC (Entidade Reguladora
para a Comunicação Social). Foi fundador e CEO da TMP e da
Tempo OMD. Foi nomeado CEO do Grupo OMD Portugal e
mais tarde da OMG Portugal. Eleito “Personalidade Do Ano”
2004 pela APPM - Associação Portuguesa de Profissionais de
Marketing – nos Marketing Awards. Foi ainda membro do júri em
festivais internacionais: Media Cannes Lions (2004), Eurobest
(2007), Young Lions Creative Media (2008), Festival Media
Awards (2010).

Nuno Artur silva
Ficcionista

É Ficcionista, fundador e Director Geral da Produções Fictícias,
agência e rede criativa e Fundador e Director Geral do Canal Q.
Pelas Produções Fictícias foi Director Geral, Director Criativo e
co-autor de projectos e programas como: HermanZap, Herman
Enciclopédia, Contra-Informação, Não És Homem Não És Nada,
O Programa da Maria, Paraíso Filmes, Manobras de Diversão,
O Inimigo Público, Urgências, Voz, Os Contemporâneos, entre
outros. É autor de vários livros, co-autor de espectáculos e
peças. É ainda apresentador e coordenador do programa O
Eixo do Mal, SIC Notícias. Foi Assessor Criativo da direcção
de Programas da RTP, Professor de Português e Professor
de Escrita Criativa. É licenciado em Línguas e Literaturas
Modernas pela Universidade Nova de Lisboa.

António Lagartixo
Managing Partner, GMS

É actualmente 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.
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RESTART ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:
GOVERNO ABERTO

O crescimento das necessidades sociais, em conjunto com as
elevadas restrições orçamentais, exigem novos modelos de
serviço público. Esses modelos apelam a modelos de inovação
colaborativa entre sector público e sector privado. Ao mesmo
tempo, os intermediários dos serviços e da informação pública
estão a melhorar a sua presença online, o que significa que os
serviços públicos serão vistos como parte de uma nova cadeia
de valor, ao fundir os seus componentes com os serviços de
privados. As iniciativas de “open government data” de diversos
governos abriram um debate sobre quais as categorias de dados
que fariam mais sentido publicar de forma aberta e em formato
facilmente acessível. Por último, o papel emergente das redes
sociais abre novas oportunidades para a prestação de serviços
e a transformação de processos que permitirão aumentar a
qualidade e o impacto de um maior envolvimento dos cidadãos e
as comunidades na configuração dos próprios serviços públicos.
Passar do Governo Electrónico ao Governo Aberto representa
muito mais do que uma mera alteração semântica.

oradores Dominic Campbell - FutureGov Network
Laura Colvine - Southwestone
Pedro Bidarra - BBDO
mesa redonda Maria Manuel Leitão Marques - Secretária de Estado para a Modernização Administrativa
José Galamba de Oliveira - Accenture
Rogério Carapuça - Novabase
moderador José Manuel Fernandes - Universidade Católica

Acompanhe o Congresso das Comunicações em directo em http://congresso10.apdc.pt. Para acompanhar as principais ideias, aceda a http://twitter.com/apdc

RESTART ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: GOVERNO ABERTO ORADORES

Dominic Campbell

Laura Jane Colvine

É um empreendedor nas áreas da governação digital e
da inovação social, com elevada experiência em políticas
governamentais e comunicações. Depois de ter passado
cinco anos na governação local, criou em 2005 a FutureGov,
um projecto que vida apoiar as autoridades centrais e locais
no Reino Unido a melhor entender e desenhar tecnologias
sociais. Dominic é ainda co-fundador da start-up social
Enabled by Design e da TweetyHall, que ajuda pessoas a
encontrar e a ligar-se com os seus políticos locais através
das redes sociais.

É Executiva da IBM Business Development, responsável pelo
crescimento do negócio SWOne e pelo estabelecimento
do novo modelo de parcerias público/privado da empresa.
Nos últimos 10 anos tem vindo a colaborar com a IBM,
liderando a estratégia comercial e a área de soluções
e transformação de negócio. Com um foco especial no
sector público, colaborou com a IBM na Europa, Estados
Unidos e Reino Unido, identificando e fornecendo novas
oportunidades de crescimento do mercado. Antes de
ingressar na IBM foi responsável pela estratégia comercial
de uma agência pública britânica.

Pedro Bidarra

Maria Manuel Leitão Marques

Fundador da FutureGov

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.

JosÉ Galamba

Presidente da Accenture Portugal
Presidente da Accenture Portugal desde 2005 e membro
do Conselho de Administração desde 1996, José Galamba
de Oliveira tem uma experiência de mais de 25 anos na área
de consultoria de gestão e tecnologia em diversos sectores
de actividade e em clientes nacionais e internacionais. Em
2008, assumiu ainda a responsabilidade pelo Risk & Client
Satisfaction Office dos projectos da Accenture no sector
financeiro na geografia SPAI (Espanha, Portugal, África e
Israel), além de ser o responsável máximo pelas operações
da Firma em Angola. É licenciado em Engenharia Mecânica,
pela Universidade de Manchester (UK), e frequentou
diversos cursos de pós-graduação na Universidade Católica
e no INSEAD. Antes de ter ingressado na Accenture,
trabalhou com engenheiro estagiário num fabricante
português da indústria automóvel.

CEO Southwestone

Secretária de Estado da Modernização
Administrativa

É Secretária de Estado da Modernização Administrativa. É
igualmente Vice-Presidente da Association Internationale
de Droit Économique. Coordenadora de vários projectos
nacionais e internacionais de investigação em Direito
Económico e em Sociologia do Direito, com numerosos
trabalhos publicados nestas áreas. É licenciada em Direito
pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e
doutorada em Economia pela Faculdade de Economia da
Universidade de Coimbra, onde é Professora Catedrática.

Rogério dos Santos Carapuça
CHAIRMAN NOVAbase

É Coordenador do Programa de Actividades da Rede PME
da Cotec. É Membro do Conselho Cientifico das Ciências
Exactas e da Engenharia da Fundação para a Ciência
e Tecnologia e Membro do Conselho de Faculdade da
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
Nova de Lisboa. Presidente do Conselho de Administração
da Novabase SGPS desde 1999. Foi o seu Presidente
Executivo entre 1999 e 2009 e Administrador da
Novabase entre 1994 e 1999. É Grande Oficial da Ordem
do Mérito Agrícola, Comercial e Industrial, na Classe do
Mérito Industrial, condecoração atribuída pelo Presidente
da República Jorge Sampaio em 17 de Fevereiro de 2006. É
doutorado em Engenharia Electrotécnica e Computadores
pelo Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica
de Lisboa.

JOSÉ MANUEL FERNANDES
Universidade Católica

É jornalista desde 1976, tendo passado pelo Expresso
antes de integrar a equipa que fundou o jornal ‘Público’, de
que foi subdirector, director-adjunto e, entre 1998 e 2009,
director. Actualmente é colunista do ‘Público’ e comentador
em diferentes rádios e televisões. Recebeu em 1998 o
Grande Prémio do Clube Português de Imprensa. Escreveu
vários livros, o mais recente dos quais em colaboração com
D. Manuel Clemente: “Diálogo em tempo de escombros”,
2010. É professor convidado da Faculdade de Ciências
Humanas da Universidade Católica e do Instituto Superior de
Comunicação Empresarial. Frequentou o curso de Biologia,
na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
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RESTART SERVICES:
CLOUD COMPUTING

O cloud computing vem alterar de forma radical o modelo
de negócio das TIC: informação, software e outros recursos
passam a ser partilhados na rede e disponibilizados à medida das
necessidades. Menos investimento em harware e software, mais
flexibilidade, rapidez e agilidade. Significa isto encarar as TI como
uma commodity? A cloud será a nova ferramenta que permitirá
acelerar a inovação de processos e curtar custos? Como se vai
estruturar este mercado, de clouds públicas, privadas, hibridas? Da
cloud à intercloud, é o futuro desta indústria que está em debate.

sessão plenária Alfons Buxo - HP
Hanspeter Christ - Swisstopo
José Vera - Tranquilidade
Miguel Milano - Oracle
Miguel Moreira - PT
Renato Recio - IBM
Ronald Zink - Microsoft
moderador Paulo Calçada - Eurocloud Portugal
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Alfons Buxó

Hanspeter Christ

É CTO da Cloud e gestor de pré-vendas para a EMEA da
mesma empresa. Dirige o centro de competências do cloud
para a região de Europa, Médio Oriente e África, sendo
reconhecido pela HP como membro mundial da equipa de
consultores nesta área. Dirige uma equipa que tem por
objectivo promover a criação de oportunidades tecnológicas
na área do cloud computing, liderando ainda outras
equipas, nomeadamente a do centro de competência da
Microsoft para a EMEA, EMEA Presales System Integrators
e OEM presales and alliances team. Iniciou a sua carreira
na HP, tendo sido gestor de pré-vendas em Espanha e
Portugal. Possui um MS em Engenharia Eléctrica e um MBA
da Business School ESADE, Barcelona.

É actualmente responsável de operação na Federal Spatial
Data Infrastructure swisstopo, que consiste numa rede de
mais de 50 servidores Linux, a maior parte deles a servir na
cloud da Amazon. Iniciou a sua carreira no Federal Office
of Topography swisstopo em 2000, onde deu contributos
significativos no desenho técnico e na implementação da
base de dados nacional para a Swiss Ordnance Survey.
Em 2004 ficou responsável pelo desenvolvimento da
infra-estrutura web da swisstopo, ao mesmo tempo que
liderou uma ambiciosa estratégia open-source em todos
os componentes de software. Desde 2008 tem estado
envolvido na implementação da arquitectura cloud e
dos processos de negócio na área das Tecnologias de
Informação. Tem formação em Engenharia Rural pelo
Swiss Federal Institute of Technology.

EMEA Cloud Chief Technology Officer, HP

Miguel Moreira

Presidente da Comissão Executiva , PT PRO
Na Portugal Telecom desde 2002, é actualmente o CEO da PT
Sistemas de Informação, tendo entre 2003 e 2009 liderado a
PT PRO, unidade de serviços partilhados do Grupo PT.
Com formação em engenharia, anteriormente trabalhou 15
anos em consultoria de gestão, na Andersen Consulting
e PriceWaterhouseCoopers, em Portugal e em Espanha,
e 5 anos em engenharia industrial numa unidade fabril da
General Motors.

Renato Recio

Chief Architect and Distinguished Engineer, IBM
É IBM Distinguished Engineer e IBM Data Center
Networking CTO, especializado em áreas com o System I/O
e aquitecturas de rede, estratégia e standards. Nos últimos
10 anos esteve a frente da estratégia, da arquitectura e
do desenho dos futuros sistemas e redes IO da IBM. É
actualmente responsável pelos produtos cross-IBM Data
Center e Virtual Switch Networking. Foi engenheiro e autor
de diversos sistemas, incluindo o InfiniBand, iWARP, PCI
IO Virtualization, Convergence Enhanced Ethernet, Fibre
Channel over CEE e mais recentemente IEEE 802.1Qbg
Ethernet Virtual Bridging. Participou na elaboração de 11
patentes e publicou dezenas de publicações. Recebeu três
prémios pelo seu contributo para a indústria.

Paulo Calçada

Presidente da EuroCloud Portugal Association
É Presidente da EuroCloud Portugal Association. É ainda
membro do EuroCloud. Desde sempre foi um entusiasta
das inovações tecnológicas em matérias de comunicação
e trabalho colaborativo, sendo ainda um evangelista
das plataformas abertas. Nos últimos anos tem vindo a
desenvolver o seu trabalho em torno da gestão de redes
e das plataformas de TI no Instituto Politécnico do Porto.
Está actualmente centrado no cloud computing e nas suas
tecnologias: virtualização, gestão de identidade, gestão e
provisioning de plataformas, monitorização, entre outras.

Director Cloud Computing, Swisstopo

JOSÉ VERA

DIRECTOR DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS
DA COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUALIDADE

Miguel Milano Aspe

Senior Vice President, Oracle
Faz parte da equipa de gestão executiva da Oracle EMEA.
Integrou a Oracle depois de ter dirigido com sucesso a
operação ibérica e o negócio da Oracle Middleware na
Europa Continental. Antes de ingressar na Oracle, Miguel
Milano Aspe desempenhou diversos cargos directivos
em várias multinacionais norte-americanas, incluindo:
Senior Engagement Manager at Mckinsey & Co., VP sales
i2 Technologies South Europe, and Managing Director
PeopleSoft Spain and Portugal. Possui um BS e um MSE
em Engenharia Eléctrica pela Catalonia Polytechnic
University e um MBA pela Sloan School of Management at
the Massachusetts Institute of Technology.

Ronald Zink

Associate General Counsel, Microsoft
É Chief Operating Officer EU Affairs e Associate General
Counsel da Microsoft. É responsável pela política europeia
da empresa e pela equipa de assuntos governamentais,
liderando as posições estratégicas tomadas em importantes
questões políticas na Europa, Médio Oriente e África. Antes
de ter aceite este importante cargo europeu, focou o seu
trabalho em torno da propriedade intelectual na sede da
empresa, em Redmond, Washington. Antes de ingressar na
Microsoft, em 1995, colaborou com empresas de todas as
dimensões, desde as start-ups até às grandes corporações
que fazem parte da Lista Fortune 500 em matérias como
a protecção, o licenciamento e a litigação de direitos de
propriedade intelectual. É advogado especializado em
patentes e membro activo de diversos grupos focalizados
nas políticas tecnológicas.
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RESTART REGULAÇÃO:

NOVAS REDES & NOVOS DESAFIOS
As implicações do desenvolvimento das Redes de Nova Geração
nos actuais quadros regulatórios podem ser dramáticas. As
opções regulatórias à disposição dos Reguladores podem ser
influenciadas por uma diversidade de temas, como a arquitectura
de rede, a plataformas ou a disponibilidade para aceder a condutas
e outras infra-estruturas passivas. Como evitar novos “monopólios
naturais”? Como assegurar que a regulação não se torna um
obstáculo ao investimento?

keynote speaker José Ferrari Carreto – ANACOM
mesa redonda Carlos Jesus - Colt
Cristina Perez - Vodafone
Daniela Antão - Cabovisão
Filipa Carvalho - Optimus
Francisco Silva - Zon
Marta Neves - Portugal Telecom
Paulo Neves - Oni
Sofia Gaspar - AR Telecom
moderador Alexandra Machado - Jornal de Negócios
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José Ferrari Careto

Carlos Jesus

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.

Acumula este cargo 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

Cristina Maria Arroja Minoya Perez
Directora de Assuntos Legais e de Regulação da
Vodafone Portugal

Nesta operadora de telecomunicações móveis foi ainda
Directora Legal e Assistente jurídica na área dos Assuntos
Regulamentares e Relações com Operadores. Foi igualmente
responsável pelos Assuntos Regulamentares. Iniciou a sua
carreira como advogada estagiária na Simmons&Simmons. É
licenciada em direito pela Universidade Católica Portuguesa e
possui uma pós-graduação em Direito Comunitário Europeu
pelo College of Europe, Bruges, Bélgica.

Filipa Santos Carvalho

Directora Jurídica e de Regulação da Sonaecom
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. Em
2005 assume a função de Directora de Regulação, passando
assim a exercer o actual cargo. É licenciada em Direito pela
Universidade Católica do Porto e possui um MBA em Gestão
pela mesma Universidade.

Marta Maria Dias Quintas Neves
DIRECTORA DE REGULAÇÃO DA PT

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.

Sofia Gaspar

Country Managing Director da Colt Portugal

Daniela Antão

Directora Executiva da Cabovisão
Advogada. Pós-graduação em Direito da Concorrência da
União Europeia, King’s College London, MBA pela Faculdade
de Economia da Universidade Nova de Lisboa.

Francisco Fermoselle Silva

Director de Regulação e Concorrência, Zon
Iniciou o seu percurso profissional nas telecomunicações
em 1989, na Companhia Portuguesa Rádio Marconi. Em
1999 foi fundador e quadro directivo da Jazztel Portugal,
tendo desempenhado funções de Director de Regulação,
Interligação e Carrier e mais tarde administrador executivo.
Foi ainda membro da Comissão Executiva da AR Telecom, com
a responsabilidade dos Negócios empresariais e Multimédia,
e Presidente e Administrador Executivo da Tvtel, Bragatel e
Pluricanal. É licenciado em Engenharia Electrotécnica e pósgraduado em Gestão de Empresas.

Paulo Manuel da Conceição Neves
DIRECTOR DE REGULAÇÃO E BUSINESS
DEVELOPMENT DA ONI COMMUNICATIONS

É ainda membro da Direcção da APDC e Vice-Presidente da
Direcção da Apritel. Iniciou a carreira profissional nos CTT. 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. Ingressou
em 1998 na Oni, onde exerceu funções de Direcção de
Desenvolvimento de Negócio, responsável da Área de Negócios
Internet, Director de Planeamento Operacional e 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.

RESPONSÁVEL PELAS ÁREAS DE INTERLIGAÇÃO,
REGULAÇÃO E CARRIER DA ARTELECOM

Alexandra Machado

Desempenhou desde o início da ex-Jazztel Portugal funções
técnicas nestas matérias. Ingressou a sua carreira profissional
em 1997, no Grupo Portugal Telecom, tendo iniciado a
actividade profissional na Direcção de Mercados Internacionais
e Rede da Marconi. É licenciada em Economia pela Faculdade de
Economia da Universidade de Coimbra.

Foi jornalista no Diário de Notícias (com a função de Editora da
secção de Economia), no Jornal de Negócios (função de Editora
da secção Negócios), no Diário Económico (com a função de
Editora da secção Empresas & Mercados), na Agência Lusa,
na Revista Valor, na Revista Super Market e na Revista Vídeo
Guia. É licenciada em Ciências da Comunicação, vertente de
Jornalismo, pela Universidade Autónoma de Lisboa.

Editora, Jornal de Negócios

18 DE NOVEMBRO

RESTART 20º Congresso das Comunicações

14:30

RESTART NETWORKS:
AS REDES DO FUTURO

As Redes de Nova Geração estão no centro das atenções da
indústria e dos utilizadores: a instalação da fibra está a acelerar e o
LTE – o standard para as redes móveis de nova geração – começou
a ser disponibilizado este ano. Na rede eléctrica também está a
ser introduzida a nova geração: uma Smart Grid. Adicionalmente,
as Smart Grids vão precisar das RNG para desenvolver todo o seu
potencial. Como se poderá criar uma Apps Store nas redes fixas
de banda larga? Deverá a Europa promover o desenvolvimento
de serviços de nova geração seguindo o conceito Apps Store? A
agressiva introdução de fibra, LTE e Smart Grids representarão
uma oportunidade para as empresas de software e conteúdos
europeias se posicionarem como players globais? Este painel
pretende fazer um ponto de situação das novas redes e o seu
impacto no mercado, na indústria e na sociedade.

keynote speaker Benoît Felten - Diffraction Analysis
mesa redonda Alberto Barbosa - EFACEC
António Beato Teixeira - Alcatel-Lucent
Carlos Brazão - Cisco
Pedro Queirós - Ericsson
Sérgio Catalão - NSN
moderador Paulo Ferreira - RTP

Acompanhe o Congresso das Comunicações em directo em http://congresso10.apdc.pt. Para acompanhar as principais ideias, aceda a http://twitter.com/apdc

RESTART NETWORKS: AS REDES DO FUTURO ORADORES

Benoît Felten

CEO e co-fundador da Diffraction Analysis
É CEO e co-fundador da Diffraction Analysis, uma consultora
com foco nas redes de acesso da nova geração e no seu
impacto transformacional. Foi Analista Senior do Yankee
Group especialista em soluções móveis empresariais. Tem
vindo a auxiliar operadoras, fabricantes e utilizadores
um pouco por todo o mundo a entender a evolução da
tecnologia e dos modos de vida. Foi ainda responsável
mundial pelo tema RNG no Yankee Group. Anteriormente
esteve na Arcome, consultora francesa, e na Belgacom
France. O seu blog é um dos mais influentes site sobre o
mundo da banda larga.

António Beato Teixeira

Presidente do Conselho de Administração da
Alcatel-Lucent Portugal
É Presidente do Conselho de Administração e Administrador
Delegado da Alcatel-Lucent Portugal. Iniciou a sua carreira
profissional na ITT - Standard Eléctrica em Portugal. Mais
tarde desempenhou vários cargos de direcção na Vodafone
Portugal e na Portugal Telecom. De 1999 a 2002 foi VicePresidente de Tecnologia e Rede da TIW no Brasil e em
2002 assumiu a função de Director Geral na Nortel para
a Vodafone Portugal, Europa do Leste, Médio Oriente e
África. Licenciou-se em Engenharia de Telecomunicações
e Electrónica no Instituto Superior Técnico, completando
cursos de Pós-Graduação na Universidade Católica e Harvard
Business School.

Pedro Queirós

Presidente Executivo da Ericsson
Telecomunicações
É o Presidente Executivo da Ericsson Telecomunicações
desde 1 de Fevereiro de 2010. Na Ericsson desde Dezembro
de 2007, Pedro Queirós desempenhava, ultimamente,
o cargo de Customer Unit Director da Ericsson para a
Vodafone em Portugal e em Espanha. Antes de ingressar na
Ericsson desempenhou funções de Director Geral, Sales &
Marketing na Edinfor LogicaCMG. Foi Country Manager da
Cisco Systems Portugal tendo sido Director de Customer
Advocacy para Portugal, Espanha, França e Itália, e a partir
de 2004, Director de Customer Advocacy para a região
EMEA. É licenciado em Engenharia Electrotécnica pelo
Instituto Superior Técnico e possui um MBA pela Cisco
Systems e um Mestrado em Enologia, pela Escola Superior
de Biotecnologia da Universidade Católica.

Alberto Barbosa

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

Carlos Brazão

Managing Director da Cisco Systems Portugal
Exerce as funções de Managing Director da Cisco Systems
Portugal desde Março de 2010. Até esta data era General
Manager 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 tecnologias de informação e
telecomunicações, assumiu cargos de chefia nas áreas do
marketing e vendas em empresas como a Ericsson Portugal,
a Reuters Portugal e a Siemens. Licenciado em Engenharia
Electrónica e de Telecomunicações pelo Instituto Superior
Técnico, completou ainda o MBA pela Universidade Nova.

Sérgio Catalão

Country Director da Nokia Siemens Networks
Portugal
É Country Director da Nokia Siemens Networks Portugal. Com
uma experiência de 18 anos no sector das telecomunicações
e um percurso profissional nas áreas de engenharia, vendas
e gestão, é responsável pela continuada aposta estratégica
da Nokia Siemens Networks no mercado português. Iniciou
o seu percurso na área de Vendas e Marketing da Unidade
de Comunicações da Siemens, tendo ocupado vários cargos
de gestão. Licenciado em Engenharia Electrotécnica e de
Computadores pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa.
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RESTART ECOSYSTEM:
pecha-kucha

Este espaço é dedicado a todos os que tenham vontade de
apresentar o RESTART que se perspectiva nas negócios, na
educação, na saúde, nos media e administração pública. O formato
desta sessão será o Pecha-Kucha (http://www.pecha-kucha.org),
um formato de apresentação muito simples: 20 “slides”, cada
um em 20 segundos, sendo a sua passagem automática. Uma
apresentação audiovisual muito forte e com grande impacto. A
APDC lançou o desafio e seleccionou as oito melhores. No final
da sessão, a audiência votará as três melhores apresentações. Os
seus autores serão então convidados para participar numa mesa
redonda com uma sessão de perguntas e respostas. A não perder.

apresentações da Anubis Networks
autoria de: Carbmobili
Convex
Esri Portugal
Quidgest
Restart
Viatecla
moderador Jorge Brás, Pathena

Acompanhe o Congresso das Comunicações em directo em http://congresso10.apdc.pt. Para acompanhar as principais ideias, aceda a http://twitter.com/apdc

RESTART ECOSYSTEM: PECHA-KUCHA ORADORES

Jorge Brás

Managing Partner e co-fundador da Pathena
É “Managing Partner” e co-fundador da Pathena. É ainda
Administrador não Executivo em duas das empresas que
fazem parte do “portfolio” da Pathena. Foi co-fundador da
Enabler e era COO quando a Wipro Technologies adquiriu
a empresa em Junho de 2006. Liderou o arranque das
operações da Enabler e suportou o seu crescimento e
desenvolvimento internacional. Na Wipro, assumiu o
cargo de Director Geral em Portugal. Antes da criação da
Enabler, foi Director de Sistemas de Informação da Sonae
Distribuição, tendo tido também experiência prévia na
indústria, no Grupo Amorim. Engenheiro de Sistemas pela
Universidade do Minho, frequentou escolas como o INSEAD
e London Business School.
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RESTART:

WHERE GOOD IDEAS COME FROM?
THE NATURAL HISTORY OF INNOVATION
É um dos principais pensadores da cultura digital e autor de
seis best-sellers mundiais que interligam a ciência, a tecnologia
e a sua experiência pessoal. “Where Do Good Ideas Come From:
The Natural History of Innovation” é uma das suas obras mais
conhecidas, onde traça um quadro vivo sobre a inovação e a sua
evolução ao longo da história da humanidade, desde os tempos
mais remotos até à actualidade. Na sua mais recente obra, “The
Invention on Air”, conta a história de Joseph Priestly, dos chamados
‘Pais Fundadores’ e de como as ideias inovadoras emergem e
florescem nas sociedades e conduzem o processo histórico das
mesmas. “Everyting Bad is Good for You” é outro livro marcante.
Nele defende que a actual cultura popular está a tornar as pessoas
mais inteligentes, argumentando que o aumento da complexidade
dos filmes, da televisão e especialmente dos jogos de vídeo estão
a ajudar-nos exercitar as nossas capacidades intelectuais.

keynote speaker Steven Johnson

RESTART: WHERE GOOD IDEAS COME FROM? - THE NATURAL HISTORY OF INNOVATION

Steven Johnson é um dos grandes teorizadores sobre a origem das
ideias que mudaram o mundo. Nos seus livros, palestras, artigos e
intervenções defende que a conectividade e o trabalho colectivo
são os melhores caminhos para se chegar à inovação e à criatividade
construtiva. Foi co-fundador e editor chefe da FEED, uma webmagazine revolucionária premiada que juntou tecnologia com
ciência e cultura. Tanto pelo seu insight social como tecnológico, é
considerado por muitos como um génio na forma como consegue
traçar o futuro, ao explicar e prever o impacto que os grandes
avanços têm na ciência, na tecnologia e nos media. As suas ideias
já influenciaram tudo, desde a forma como as campanhas políticas
utilizam a Internet até à batalha contra o terrorismo do século XXI.

Escreve regularmente no “The New York Times”, “The Wall Street
Journal”, no “The Nation”, na “Wired” e na “Discover”. Já apareceu em
programas de televisão de grande audiência como “The Charlie
Rose Show”, “The Daily Show with Jon Stewart” e “The NewsHour
with Jim Lehrer”. É Distinguished Writer residente no Departamento
de Jornalismo da Universidade de Nova Iorque. A Revista Newsweek
considerou-o “a quinta pessoa que mais interessa na Internet”.

ORADORES
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RESTART:

o estado da nação
Como poderá Portugal emergir mais forte da actual crise? Haverá em
breve um “restart” nos operadores de telecomunicações? Quais são
os desafios que enfrentamos e como podem as TIC desempenhar
um papel de enabler da inovação e da competitividade? Qual o
papel do sector no relançamento económico de em Portugal?

mesa redonda António Coimbra – Vodafone Portugal
Estanislau Costa – CTT
Martinho Tojo – Cabovisão
Miguel Almeida – Optimus
Rodrigo Costa – ZON
Xavier Martin – ONI
Zeinal Bava – Portugal Telecom
moderador Nicolau Santos - Expresso

Acompanhe o Congresso das Comunicações em directo em http://congresso10.apdc.pt. Para acompanhar as principais ideias, aceda a http://twitter.com/apdc

RestarT: O ESTADO DA NAÇÃO ORADORES

António Coimbra

Presidente Executivo e CEO da Vodafone
Portugal
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.

Martinho Tojo

Director Geral da Cabovisão
É o Director Geral da Cabovisão desde Dezembro de 2009.
Foi Director Geral do Grupo Danone, onde esteve durante
catorze anos, tendo desempenhado as suas funções em
Portugal, França e Turquia. Trabalhou anteriormente na
Pepsi Cola International, Procter & Gamble e Solvay Portugal.
É licenciado em Engenharia Civil pelo Instituto Superior
Técnico de Lisboa.

Rodrigo Costa

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 Director-Geral
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.

Zeinal Bava

CEO da Portugal Telecom
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.

Estanislau Costa

Presidente e CEO dos CTT
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).

Miguel Almeida

Administrador Executivo da Optimus
É Administrador Executivo da Optimus com os pelouros de
Marketing e Vendas. É ainda Administrador Não-Executivo
da WeDo, Director de Marketing da Modelo Continente. Na
Sonaecom é ainda Administrador Executivo da Sonaecom CEO Telecomunicações. É licenciado em Engenharia Mecânica
pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto,
possuindo um MBA pelo Insead (fontainebleau).

Xavier Rodríguez-Martín
CEO da Oni Communications

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 RodríguezMartín é Engenheiro de Telecomunicações, graduado em
Economia e Finanças pelo ESADE (Barcelona) e com MBA
pelo IMD (Lausanne, Suíça).

Nicolau dos Santos

DIRECTOR ADJUNTO DO EXPRESSO
É co-responsável do programa da SIC Notícias «Expresso
da Meia-Noite», Comentador de assuntos económicos da
RDP – Antena 1. Enquanto jornalista profissional colaborou
em vários órgãos de Comunicação Social, desempenhando
cargos de Direcção. Condecorado com a Ordem do Infante
D. Henrique pelo Presidente da República, Jorge Sampaio.
É licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia
de Lisboa.
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SESSÃO DE ENCERRAMENTO

Diogo Vasconcelos - Presidente, APDC
Luis Filipe Pereira - Presidente da Comissão Executiva, EFACEC
Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações *

Luís Filipe Pereira

Presidente da Comissão Executiva da Efacec
É Presidente da Comissão Executiva da Efacec.
Presidente da Comissão Executiva da CUF, Administrador
e Vice-Presidente da EDP-Electricidade de Portugal,
Presidente da CE e do Conselho de Administração
da ADP–Adubos de Portugal, Administrador nãoexecutivo do Banco Mello, Vice-Presidente Executivo da
Quimigal Adubos e Presidente do Instituto Superior de
Transportes. Foi Ministro da Saúde do XV e XVI Governos
Constitucionais, Secretário de Estado da Energia do
XII Governo Constitucional e Secretário de Estado da
Segurança Social dos X e XI Governos Constitucionais.
É docente universitário no Instituto Superior de Ciências
do Trabalho e da Empresa e Instituto Superior de
Economia. Foi condecorado com a Grã-Cruz da Ordem de
Mérito. É licenciado em Economia pelo Instituto Superior
de Economia de Lisboa (actual ISEG – Instituto Superior
de Economia e Gestão).
* a confirmar

Acompanhe o Congresso das Comunicações em directo em http://congresso10.apdc.pt. Para acompanhar as principais ideias, aceda a http://twitter.com/apdc
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UNCONFERENCE
Uma iniciativa num formato inovador, onde o conteúdo é definido pelos participantes.
Os potenciais interessados podem, no primeiro dia do Congresso das Comunicações, em
local próprio, sugerir temas para discussão em vários espaços de debate paralelos.
Se quer discutir uma ideia disruptiva ou apresentar um projecto inovador, não perca
esta oportunidade!

INSCREVA-SE!
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UN-CONFERENCE

RESTART 20º Congresso das Comunicações

COMISSÃO ORGANIZADORA
20º CONGRESSO DAS COMUNICAÇÕES

HANS-ERHARD REITER
Membro da Direcção da APDC
e Presidente Executivo da Ericsson
Telecomunicações

MARTA MARIA
DIAS QUINTAS NEVES
Vice-Presidente da APDC
e Directora de Regulação da PT Portugal,
SGPS SA.

ANTÓNIO JOSÉ
DA CRUZ NETO

PAULO SIMÕES

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

Comissário da APDC para o Talento
Partner da Egon Zehnder International

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

RESTART 20º Congresso das Comunicações

Esta iniciativa está dividida em vários espaços independentes e estruturados, com
características, objectivos e designações próprias, adaptadas ao estilo de negócio
praticado pelas empresas da área das TIC e New Media. Trata-se de um ambiente
inovador, alicerçado numa lógica de networking evoluído.

CREDENCIAÇÃO

Espaço Lounge APDC

VENTURE LOUNGE
1 Wizi To Find

EXECUTIVE SPOT

Espaço Dolce Gusto

1 Sala Talentos Nova Geração
2 Compete/PME Investimentos
3 Huawei

3 Trendis
4 Zonadvanced

PARCERIAS

4 Nokia Siemens Networks

1 INA

5 Alcatel-Lucent

2 GSI – Global Strategic Innovation

6 Cisco

3 Banco de Equipamentos
4 Banyan Tree

Espaço EFACEC

2 Metatheke

5 CEBIT

SPOT LIGHTS

5 Cardmobilli
6 Bysat
7 Intellmobility
8 Inok
9 Maisis
10 Ubiwhere

Espaço PT

CORPORATE SPOT

1 IBM

1 CTT

2 Esri

RESTART

2 Samsung

3 DSTelecom

3 HP

4 Logica

Instituto de Criatividade,
Artes e Novas Tecnologias

4 Sony

5 Lifetime

5 Viatecla

6 JP Sá Couto
7 Everis

Espaços ZON

8 Atena
9 Microsoft
10 Lifetime

innovation lounge

RESTART 20º Congresso das Comunicações

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.

EMPRESAS presentes
Responsável
contacto
E-mail
Site

Paulo Dimas
00351 919 079 626
pdimas@wizi.com
www.wizi.com

Responsável
contacto
E-mail
Site

Pedro Almeida
00351 351 916 757 607
pma@metatheke.com
www.metatheke.com

A Wizi é uma startup Portuguesa especializada em tecnologias de geolocalização.
No último ano lançou o Wizi SMS Location, um produto de partilha de localização
para telemóveis Android, BlackBerry, iPhone e Windows Mobile, criando uma base
de dezenas de milha. No Congresso das Comunicações a Wizi irá apresentar pela
primeira vez o seu mais recente produto. Trata-se do Wizi Check-in, um produto para
grupos de colaboradores partilharem a localização de forma simples, certificada e
segura. O Wizi Check-in é uma solução. A tecnologia da Wizi deu origem a aplicações
de patentes internacionais no domínio da partilha de localização.

A Metatheke Software é uma empresa spin-off da Universidade de Aveiro,
constituída oficialmente em Julho de 2007. A visão e a experiência da Metatheke,
no desenvolvimento de soluções tecnológicas para gestão de conteúdos digitais,
contribuem para a prestação de um serviço assente nos vectores qualidade,
criatividade e inovação. Somos o parceiro estratégico para instituições que
pretendam construir plataformas para gerir e disponibilizar conteúdos digitais em
todo o mundo.

Responsável
contacto
E-mail
Site

Responsável
contacto
E-mail
Site

António Agrela
00351 217 568 148
antonio.agrela@trendis.com
www.trendis.com

A Trendis é especialista na prestação de Serviços de Engenharia Informática, nas
vertentes de Gestão, Consultoria e Outsourcing, diferenciando-se pela utilização
de metodologias inovadoras, suportadas por recursos humanos de elevada
qualificação.

Nuno Carvalho
00351 96 260 5932
nuno.carvalho@first.pt
www.zonadvanced.pt

A Zonadvanced está dedicada à comunicação áudio e vídeo na área das
telecomunicações e saúde. Apresenta duas linhas de negócio, a TeleCOM e a
SaudeCOM, e transversalmente a consultoria e I+D. A empresa está integrada
no Grupo First, presente em Lisboa, Porto, Madrid, Belo Horizonte e São Paulo.
A sua expansão internacional está em contínua evolução sendo o próximo mercado
o da Polónia.

VENTURE LOUNGE EMPRESAS PRESENTES

Responsável
contacto
E-mail
Site

Helena Leite (CEO)
00351 936 077 563
helena.leite@cardmobili.com
www.cardmobili.com
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CEO - Michel Amorim
00351 932 535 550
ma@bysat.pt
www.bysat.pt

O Cardmobili é um serviço Web que permite aos utilizadores a substituição de vários
tipos de cartões - de cliente, associado, fidelização, entre outros - por cartões virtuais
no telemóvel, simplificando a sua utilização. O Cardmobili aumenta as vantagens e
a utilização dos programas de fidelização, fortalecendo a relação da marca com uma
base crescente de clientes, tirando partido da tecnologia e do carácter pessoal do
telemóvel para aumentar a notoriedade, reduzir custos e gerar mais receitas.

A BYSAT é uma empresa que opera na área das Telecomunicações, como consultora
e fornecedora de soluções chave-na-mão, no desenvolvimento de redes de
telecomunicações (Backbone, FTTLA, FTTH, HFC, GSM, UMTS, Wi-Fi, WiMax),nas
áreas de projecto/engenharia, construção e manutenção.
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Ricardo Moutinho
00351 969 793 186
ricardomoutinho@intellmobility.com
www.intellmobility.com

Renato Paço (CEO)
00351 217.998.060
renato.paco@inok.pt
www.inok.pt

IntellMobility têm por missão proporcionar Soluções Integradas e Fiáveis de
Competitive Intelligence, Market Research e Strategy Consulting. Os modelos
preditivos permitem às empresas acompanhar e monitorizar o mercado em temporeal, e elaborar previsões com um nível de confiança de 95% a 5 anos. Todas as
soluções são elaboradas e implementadas no cliente, no prazo máximo de 24h após
o 1º contacto. IntellMobility, “Não Vendemos Previsões. Vendemos Resultados”.

A iNOK é uma empresa de serviços de Consultoria e de Gestão de Infra-estruturas, na
área das tecnologias de informação. Temos por objectivo oferecer às médias empresas
soluções e serviços de IT de qualidade, em relações de longo prazo, que contribuam para
o desenvolvimento e crescimento dos seus negócios, aumentando a sua produtividade.
A iNOK diferencia-se sobretudo pelo 1) modelo de Gestão de IT, indutor de melhorias
nos processos de IT, optimizando a exploração e gerando informação de gestão sobre
o IT, e 2) pela Tecnologia própria que desenvolve, para suporte do modelo operacional.
A iNOK pretende continuar a crescer de forma sustentada, e internacionalizar a sua
oferta, desenvolvendo Produtos que tiram partido das potencialidades das Redes de
Nova Geração, Cloud Computing e SaaS. Nesse sentido investimos 7% do turnover em
R&D, além dum projecto suportado pelo QREN, do qual saiu já um produto em piloto
comercial, Jazzdesk – A Helpdesk that sounds good!
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Marco Amador (CEO)
00351 926 906 990
marco.amador@maisis.pt
www.maisis.pt

A MAISIS tem como actividade inicial a prestação de serviços para o mercado das
telecomunicações. Desde então, foi adquirindo uma larga experiência em diferentes
tecnologias usadas no desenvolvimento de sistemas de gestão e controlo de redes.
A criação de várias equipas multidisciplinares e com elevadas qualificações foi uma
consequência natural. Em 2004, orienta a sua actividade para a criação de novos produtos.
Destaca-se o desenvolvimento de produtos de gestão documental e de Enterprise
Content Management (ECM). Nos últimos três anos, a aposta em I&D recaiu sobre
sistemas de gestão de conhecimento baseado em ontologias - Enterprise Knowledge
Management (EKM). O investimento contínuo em investigação e desenvolvimento
permite-nos participar, hoje, em grandes projectos inovadores. Deste modo, acreditamos
poder aportar todo o nosso know-how às empresas portuguesas e assegurar que sejam
mais competitivas. Somos especialistas em gestão de informação!

Rui A. Costa
00351 918 162 888
costa@ubiwhere.com
www.ubiwhere.com

A Ubiwhere é uma empresa plenamente focada em actividades de I&D+i. Tem
duas grandes áreas de negócio: 1 - Redes Heterogéneas e de Próxima Geração
(na consultoria e desenvolvimento de soluções de software para Operadores de
Telecomunicações, na área da Convergência de Redes (componentes e serviços
IMS) e da Qualidade de Serviço (QoS) e desenvolvimento de plataformas de gestão
de recursos para Operadores de Energia e outras Utilities) 2 - Computação Ubíqua/
Invisível e os Serviços Pervasivos: Lazer e Mobilidade (e.g. Multimedia Museum
Guide); promoção das localidades e regiões - City Marketing (e.g. Mobile Travel
Guide); desenvolvimento de soluções de mobilidade e Educação, Conhecimento e
Aprendizagem (e.g. quadros interactivos e tablets/pads/mobile internet devices).
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ESPAÇO FINANCIAMENTO

Financiamento e Capital de Risco
O COMPETE – Programa Operacional Factores de Competitividade em parceria
com a PME INVESTIMENTOS, participa no Innovation Lounge , com um espaço
dedicado a reuniões entre Financiadores de Capital de Risco e eventuais
projectos ou empresas interessadas no reforço financeiro.

TALENTOS DE NOVA GERAÇÃO
Facilitar a inserção dos futuros profissionais do sector das TIC na realidade
profissional actual é o objectivo desta iniciativa. Os participantes terão a
oportunidade de conhecer e interagir com os principais agentes deste mercado,
de saber quais os temas centrais da sua actividade profissional - presentes e
futuros , de interagir on-line com os restantes participantes e de expor o seu
perfil, trabalho académico realizado e respectivas motivações/aspirações.
É assim criado um espaço onde Professores, Alunos e Empresas interagem entre
si, partilham necessidades, expectativas e projecções de futuro. Aos “Talentos
de Nova Geração” seleccionados é dada a possibilidade de distribuição dos
respectivos CV’s pelos patrocinadores e empresas participantes, de agendar
reuniões com empresas do seu interesse, de divulgar os seus projectos online e
no próprio congresso no espaço dedicado à Iniciativa.
Sessão dedicada aos Talentos de Nova Geração
18 Nov – 11h30 (Sala Talentos de Nova Geração)
Desafios das Carreiras de Nova Geração
João Couto, CFO da Vodafone
Célia Reis, Directora Geral da Altran
Paulo Simões, Egon Zehnder Internacional

Entidades participantes
· Faculdade de Engenharia da Universidade
do Porto – FEUP
· Instituto Superior de Engenharia do Porto – ISEP
· Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa – FCUL
· Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da
Empresa - ISCTE (Instituto Universitário de Lisboa)
· Instituto Superior de Engenharia de Lisboa - ISEL (IPL)
· Instituto Superior de Engenharia de Coimbra – ISEC
· Universidade de Coimbra
· Instituto Superior Técnico - IST
(Universidade Técnica de Lisboa)
· Universidade de Aveiro
· Universidade Católica Portuguesa - Faculdade
de Ciências Económicas e Empresariais
· Universidade Nova de Lisboa
· Universidade do Minho
· IADE - Instituto de Artes Visuais, Design
e Marketing
· ETIC - Escola Técnica de Imagem e Comunicação
· Restart
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ESPAÇO APDC

Mesa Interactiva
Através desta mesa Interactiva multi-touch, com recurso ao
Microsoft Surface, será disponibilizado a todos os participantes
o acesso ao espólio fotográfico de 26 anos de APDC.
Face Detection
A APDC disponibiliza uma solução que detecta, através
de uma webcam, o “estado de espírito” dos participantes
no Congresso, assim como o seu género e idade. Serão
depois divulgadas, num espaço específico, todos os dados
recolhidos em tempo real em formato de estatísticas, sobre
os Congressistas.
APDC TV + 200 Vídeos + 320 GB
Serão disponibilizados, em plasmas interactivos, os vídeos
de todos os eventos da APDC desde o Congresso das
Comunicações de 2008. O utilizador poderá aceder às
sessões e aos conteúdos que desejar.
Nice Reader + 40 Edições
Através de um touch screen e com recurso à tecnologia Nice
Reader, poderá aceder de uma forma interactiva a todas as
edições mais recentes da Revista COMUNICAÇÕES.

Ipad
Aceda à COMUNICAÇÕES através do seu Ipad e tenha uma
nova experiência de leitura da Revista Comunicações. Saiba
tudo sobre as TIC e New Media, agora com mais conteúdos e
recursos interactivos.
Dashboard
Uma nova forma inovadora de apresentação de indicadores
estatísticos sobre as TIC nacionais. Desde SMS’s até dados
sobre subscritores de serviços de comunicações electrónicas.
Integra ainda o Twitter APDC em tempo real sobre o
Congresso, assim como posts na página APDC no Facebook.
Dossiers TIC
Uma Plataforma de acesso a todos os vídeos, artigos,
documentos, empresas e pessoas do sector TIC e New
Media, organizados por dossiers de temas estruturantes do
sector. E, ainda, a possibilidade de participar na construção de
documentos colaborativos.

POWERED BY:
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ÍNTIMA FRACÇÃO

“Pouco para dizer, muito para escutar,
tudo por sentir”
Realização : Francisco Amaral
Com este lema, a Íntima Fracção iniciou-se como um programa de rádio na RDP – Antena 1, em
Abril de 1984. A partir de 1989 passa a ser transmitida pela TSF onde se mantém durante 14 anos
consecutivos. Rudemente interrompida nos finais de 2003, a Íntima Fracção passou a ser distribuída
através da Web, embora entre 2004 e 2006 se tenha ancorado na Rádio Universidade de Coimbra.
Em 2007 está no Rádio Clube Português e em 2008 passa a ser exclusivamente distribuída em mp3/
/podcast através do site do semanário Expresso (aeiou.expresso.pt/if).
Um dos mais antigos programas da rádio portuguesa, considerado por muitos como um
programa de culto, a Íntima Fracção, a IF, como passou a ser conhecida, não segue a linha
tradicional das emissões de rádio. Embora contendo os elementos base da linguagem
radiofónica, a IF sempre procurou um outro caminho - o da banda sonora. Mas uma banda
sonora que se destina ao íntimo do ouvinte, como que um prolongamento de sentimos comuns.
Algo entre a realidade e o sonho, entre o passado e o futuro.
A Íntima Fracção foi também um dos primeiros programas a serem distribuídos através da Web. Por isso
não podia deixar de estar presente no Congresso das Comunicações 2010. O tema não podia estar
mais de acordo com outra das frases-chave da IF : “assim é a vida – cair sete vezes, levantar-se oito”.
Em suma : RESTART !
Enjoy !
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PARCERIAS
INA
O comunidades@ina é um espaço virtual, dinamizado pelo Instituto Nacional de Administração, onde
todos os interessados nos assuntos da administração pública em Portugal e nos países de expressão
portuguesa se podem encontrar. Visa valorizar as pessoas da administração pública através da
participação em grupos virtuais que proporcionam a partilha de experiências, conhecimento e
recursos, e o desenvolvimento de projectos em parceria.
O comunidades promove um programa regular de audioconferências (a distância) com especialistas
convidados que abordam e discutem com os participantes temas muito diversificados. Estas sessões
são gravadas e estão acessíveis nos Recursos do comunidades. Promove ainda encontros de
trabalho presenciais que juntam especialistas e quadros interessados em partilhar informalmente
conhecimento e experiências em áreas temáticas específicas. O comunidades pretende ser um
contributo para um melhor desempenho das pessoas e das organizações.
Para se tornar membro do comunidades@ina aceda ao sítio http://comunidades.ina.pt e registe-se.
A participação é gratuita.

GSI – Global Strategic Innovation
A Leadership Business Consulting desenvolve, em parceria com a APDC, os programas de ligação
das empresas portuguesas a Silicon Valley, nomeadamente o Global Strategic Innovation (www.
globalstrategicinnovation.com) e GSI Accelerators (www.gsiaccelerators.com) dedicado aceleração do
negócio de empresas com potencial de globalização.
A Leadership Business Consulting (www.leadership-bc.com) é uma empresa internacional de
consultoria de gestão, de origem portuguesa, com os mais elevados padrões internacionais de
qualidade e valores profissionais, através de uma prestação de serviços muito personalizada com
base em centros de competência de estratégia e finanças, organização e gestão da mudança, gestão
do capital humano, operações e performance, marketing e vendas, e tecnologias de negócio.
65% da sua actividade é internacional. Com mais de 350 projectos realizados, uma taxa de crescimento
de 50% ao ano, e mais de 40 colaboradores multidisciplinares e especialistas, a LBC tem apostado no
apoio à promoção da inovação e da internacionalização das empresas portuguesas e à modernização
da administração pública.
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PARCERIAS
CEBIT
Heart of the digital world
Discover the digital future and what it means for work and the everyday world.

•
•
•

Experience the whole spectrum of ICT solutions at the industry’s no. 1 event
Benefit from the know-how at the four information platforms CeBIT pro, CeBIT gov, CeBIT life
and CeBIT lab
Learn about current topics, innovations and trends. Simply be at the heart of things – at CeBIT 2011!
www.cebit.de

DIA 17 de Novembro, 10:30 - Exhibitor Workshop Portugal - Sala 1

Restart
A Restart é um centro de formação profissional que constitui um espaço único de formação, produção e
animação cultural em Alcântara, Lisboa.
As principais áreas de formação são: imagem, som, interactividade e eventos.
O objectivo principal é a aquisição de competências que melhorem o perfil vocacional de cada aluno,
centrando a avaliação no empenho, comunicação e criatividade em detrimento da competição
individual.
Técnica – em tempo real com as novas tecnologias.
Prática – baseia a formação no uso de ferramentas próprias para exercícios individuais e em grupo.
Criativa – não existe técnica sem criatividade, nem criatividade sem técnica, pelo que é fundamental
que os alunos aprendam a pensar por si próprios e a querer ir mais longe.
Ligada ao mercado – manter-se-á sempre atenta às necessidades actuais e futuras do mercado, com
todos os formadores sendo profissionais no activo e com uma forte política de estágios.
Polivalente e transversal - permitindo a experimentação de diferentes linguagens e técnicas como
forma de reacção às constantes mutações do mercado profissional.
www.restart.pt

VENTURE LOUNGE PARCERIAS

Banyan & Tree
Reconhecida como a mais luxuosa cadeia asiática de SPAs,
o Banyan Tree Spa Estoril é a mais recente unidade de Spa
em Portugal.
A pensar no seu Bem Estar, a APDC em parceria com o
Banyan Tree Spa Estoril reservam-lhe uma experiência única
e exclusiva:
30% de desconto em qualquer massagem de 90 minutos.
Condições válidas mediante a apresentação do badge ou da
brochura de congressista APDC.
Contactos para reservas e informações:
Banyan Tree Spa Estoril
Rua Particular – Hotel Palácio
2769-504 Estoril
Tel: +351 21 465 8600
Email: spa-estoril@banyantree.com
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RESPONSABILIDADE SOCIAL
BANCO DE EQUIPAMENTOS
A ENTRAJUDA, reconhecendo a existência de necessidades diversas das
instituições de solidariedade em materiais e equipamentos eléctricos, electrónicos
e informáticos, decidiu estruturar uma nova área – BANCO DE EQUIPAMENTOS.
O Banco de Equipamentos tem um triplo objectivo:
1) de âmbito ambiental - ao contribuir de forma activa para a redução dos impactos ambientais de uma incorrecta destruição de resíduos eléctricos e electrónicos,
recuperando e reciclando correctamente estes equipamentos.
2) de âmbito tecnológico e de capacitação - ao permitir dotar Instituições de Solidariedade Social (IPSS) e outras entidades consideradas de actividade social relevante, fornecendo-lhes o equipamento necessário ao desempenho da sua actividade.
3) de inclusão social - ao disponibilizar equipamentos a pessoas carenciadas sem possibilidade de acesso a equipamentos informáticos potenciando a sua integração profissional - ao proporcionar oportunidades de estágios práticos a desempregados que frequentem
cursos do IEFP e a alunos de cursos profissionais em informática.
A ENTRAJUDA constituiu-se como Centro de Recolha (CR) de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE).
O que fazemos:
O Banco de Equipamentos da ENTRAJUDA recebe equipamentos eléctricos e electrónicos – computadores, impressoras,
electrodomésticos, etc..- novos ou usados, verifica o seu estado de funcionamento e, se necessário, efectua pequenas reparações na
sua Oficina de Informática ,destinadas a garantir que podem ser ainda utilizados com perfeita operacionalidade.
Como fazemos:
Os equipamentos recuperados são entregues a instituições de solidariedade acompanhadas pela ENTRAJUDA, após assegurada a real
necessidade e a criação de valor social. Assim se evita a morte prematura de equipamentos colocando-os ao serviço de quem mais
necessita e evitando impactos ambientais.
Sempre que a reparação não seja viável ou os equipamentos não cumpram os standards mínimos para a reutilização são encaminhados
para correcta reciclagem.
As instituições de solidariedade social candidatam-se, são visitadas por voluntários da ENTRAJUDA, e caso se enquadrem nos
critérios definidos, podem beneficiar dos equipamentos, da formação e de outros apoios. É celebrado um acordo escrito, passam a ser
acompanhadas regularmente na sua actividade pelos visitadores da ENTRAJUDA, e tornam-se mais um elo da cadeia de solidariedade.
A sustentabilidade financeira do projecto é assegurada pela reciclagem dos equipamentos.

VENTURE LOUNGE RESPONSABILIDADE SOCIAL

AJUDA DE BERÇO
A APDC como Plataforma de profissionais, procura também apoiar causas.
Gostaríamos de motivar todos os participantes do Congresso, que através de um gesto
simples (um telefonema) contribuam para uma causa nobre. Chamada a chamada,
podemos ajudar a criar um futuro melhor para as crianças da Ajuda de Berço.
Conheça outras formas de apoiar em http://www.ajudadeberco.pt
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IMPULSIONAR
O “RESTART”
Portugal atravessa um momento crucial. Depois de anos
de grande complexidade económica e social, é tempo
de ‘repensar, refazer e recomeçar’. É tempo de fazer
‘restart’ nas ideias, nos comportamentos, nas acções e
nos valores. Para o País possa entrar num nova fase de
crescimento sustentado, aproveitando a crise como uma
oportunidade para inovar de forma radical, na economia
e na sociedade. É neste contexto que a APDC se
assume como catalizadora de redes colaboração, porque
acredita que para se aproveitarem as oportunidades é
vital gerar capital social, partilhar experiências, pensar
estrategicamente e gerar processos de colaboração. As
TIC são um facilitador de novas soluções inovadoras em
todas as áreas da Economia e da Sociedade.
Esta é a proposta da APDC – Associação Portuguesa
para o Desenvolvimento das Comunicações: olhar para o
presente como um tempo de possibilidade, de recomeço,
onde cada um tenha a liberdade para apresentar novas
ideias, novos projectos, novas soluções, novas atitudes.
É um ‘back to basics’ , porque só assim será possível
dar-se um impulso decisivo para que Portugal seja um
país moderno, baseado no conhecimento, na aposta nas
competências dos portugueses, na competitividade das
empresas e numa visão global.
Foi neste contexto que decorreu o “Ciclo APDC: Para
uma Administração Pública do Século XXI”. Tratouse de uma reflexão profunda sobre a Administração
Pública que temos hoje e sobre os desafios que se
colocam para a próxima década. Porque se cortar nos
desperdícios é fundamental, isso não basta. Fazer mais
com menos implica inovar radicalmente, através da
introdução de novos modelos de negócio, novas formas
de fazer, abertura da cadeia de valor. O crescimento

IMPULSIONAR O “RESTART”

das necessidades sociais, em conjunto com as restrições
orçamentais, exigem novos modelos de serviço público. E essa
foi a grande conclusão do Ciclo. Da Educação aos Serviços
Públicos, da Saúde à Energia, das Compras Públicas à Gestão
das Pessoas, a iniciativa mobilizou mais de dois mil participantes
dos sectores público e privado.
Os exemplos nacionais e internacionais apresentados mostram
que a crise pode e deve ser uma oportunidade. A inovação,
para ter sucesso, tem de ser um trabalho diário de cada
colaborador da AP, pelo que o desafio é estimular uma cultura
e uma atitude que a incentive. Tem de ser ainda uma forma de
abrir os serviços públicos aos cidadãos, os quais deverão ser
vistos como uma nova e aumentada cadeia de valor. As várias
iniciativas de “open government data” dos governos norteamericano e inglês desencadearam um debate sobre quais as
categorias de dados que fariam mais sentido publicar de forma
aberta e em formato facilmente acessível. O papel emergente
das redes sociais abre novas oportunidades para a prestação
de serviços e a transformação de processos que permitirão
aumentar a qualidade e o impacto de um maior envolvimento
com os cidadãos e as comunidades.
A iniciativa culmina no 20º Congresso das Comunicações, onde
se pretende assinalar o início de uma nova era. Na Europa, o
arranque da Agenda Digital - no âmbito da estratégia UE2020
para o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo - assumese como um ambicioso plano de acção para a economia digital.
O objectivo é promover o crescimento económico e trazer os
benefícios da era digital a toda a Sociedade. Em Portugal, a
rápida aceleração tecnológica e a introdução das redes de alta
velocidade estão a provocar profundas transformações na
economia e na sociedade. E já foi anunciada pelo Governo a
Agenda Digital 2015, também com uma ambiciosa agenda de
projectos assentes nas TIC.

Tanto nos sectores público como privado, precisamos de
inovação mais do que nunca. Outras partes do Mundo
já demonstraram que até a mais profunda crise se pode
transformar numa oportunidade. Todas as grandes recessões
do passado foram seguidas por mudanças radicais na
estrutura industrial, com o surgimento e crescimento de novas
indústrias muitas vezes suportadas em novas infra-estruturas.
A crise é uma oportunidade para abrir novos caminhos para o
desenvolvimento económico. Um período em que os rumos da
economia podem ser alterados e onde as ideias inovadoras,
até agora travadas pelas estruturas económicas dominantes,
podem desenvolver-se.
Este é pois um tempo de fazer “RESTART” nas ideias, nos
comportamentos, nas acções e nos valores. Ao assumir o
tema “RESTART” como tema do seu 20º Congresso das
Comunicações, a APDC quer evidenciar que a crise tem de
ser um tempo de criatividade económica e social. Porque não
devemos ter receio de arriscar, de acolher novos modelos,
novos actores. Porque precisamos de encorajar mudanças
estruturais e lançar ideias refrescantes, experimentar novas
abordagens e incubar novas soluções. Como tal, e pela primeira
vez em vinte Congressos das Comunicações, será a própria
APDC a assumir a Presidência do Congresso.
Vamos debater propostas concretas para o desenvolvimento
da sociedade portuguesa. Seja parte desta dinâmica. Participe
no “RESTART”!

www.apdc.pt
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Diogo Vasconcelos

Distinguished Fellow Cisco International
É Distinguished Fellow da Cisco, no âmbito do Internet Business Solutions Group. Presidiu, a convite da Comissão
Europeia, ao EU Future Innovation Business Panel, cujo relatório (Novembro 2009), propôs um alteração radical na
política europeia de inovação e actualmente é Chairman da SIX - Social Innovation eXchange, rede mundial que junta
empresas, academia e sociedade civil. Foi ainda membro do High Level Panel on Measurement of Innovation, criado
pela Comissária Europeia para a Pesquisa e a Inovação Máire Geoghegan-Quinn. Foi igualmente membro do alto painel
criado pela vice-presidente da Comissão Europeia e responsável pela Agenda Digital, Neelie Kroes. Lidera o projecto
Dialogue Cafe, iniciativa global lançada pela Cisco, Gulbenkian, Nações Unidas, entre outras entidades. Em Maio de
2008 foi eleito Presidente da APDC – Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações e em Em
Maio de 2009 foi eleito Board Executivo da DigitalEurope, a voz da indústria digital na Europa. 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 também
administrador da Agência de Inovação. Antes, fundou uma empresa de multimédia e publicou as primeiras revistas
sobre os temas de Internet (cybernet), empreendedorismo e inovação (Ideias & Negócios). Fez parte dos conselhos
consultivos de várias incubadoras e, enquanto Vice-Presidente da ANJE, lançou a Academia dos Empreendedores.
Agraciado pelo Presidente Jorge Sampaio com a Comenda da Ordem do Infante D. Henrique. Foi Vice-Presidente da
ANJE, 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).

Carlos Miguel Marques Correia
Vice-presidente da APDC

Carlos Correia é Director de Negócios Grossistas da Vodafone Portugal.
Na Vodafone, desempenhou anteriormente diversos cargos de direcção em Portugal e no Grupo.
Licenciado em Engenharia Electrotécnica e Computadores pelo IST e possui um MBA pela UNL.

Hugo Figueiredo

Vice-presidente da APDC
Hugo Figueiredo é Director de Marketing Central da Optimus.
Na Sonaecom foi também Presidente da Direcção do Público.
Licenciado em Engenharia Civil pelo IST, 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.
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Alberto Alves Maria Pimenta
Membro da Direcção da APDC

Alberto Pimenta é Director de Estratégia e Desenvolvimento dos CTT e Administrador não executivo da empresa
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 das empresa Telepost e Tourline Express (Espanha). É licenciado em Economia e PósGraduado 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

Membro da Direcção da APDC. Key Account Director, Alcatel-Lucent Portugal. Está no Grupo Alcatel desde 1994 com
variadas responsabilidades ao nível da corporação em Portugal e no estrangeiro. Licenciado em Engenharia Física
(UNL).

Francisco Maria Balsemão
Membro da Direcção da APDC

Francisco Maria Balsemão é Administrador executivo da Impresa, SGPS, SA. Desempenha ainda os cargos de
administrador da SIC, da Impresa Publishing, da Impresa Digital, e da Compta, e de gerente da Impresa Serviços. É
presidente da ANJE, vice-presidente da AIP, e director da ACEPI, da APImprensa, da CIP, e da ANETIE. 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
Empresario

Hans-Erhard Reiter foi, entre Maio 2006 e Janeiro 2010, 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 de Comércio Luso-Sueca.
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Leonor Almeida

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

Margarida Couto

Membro da Direcção da APDC
Margarida Couto integra a Sociedade de Advogados Vieira de Almeida & Associados desde 1988. Actualmente é a
Sócia responsável pela área de TMT – Telecoms, Media e Tecnologias de Informação, onde tem desenvolvido uma
vasta actividade em telecomunicações, contratação pública, regulação económica e privacidade. É a sócia responsável
pelo Programa Pro Bono e Responsabilidade Social da Vieira de Almeida & Associados, presidindo ao Comité Pro Bono
da firma. 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, SITIC – Salão Internacional das Tecnologias de Informação e Comunicação, 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.
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Anabela Pedroso

Comissária para a Administração Pública
Anabela Pedroso é actualmente Perita da OCDE para a área do Governo Electrónico. Foi Adjunta do Secretário de Estado
da Administração Pública; Presidente da Agência para a Modernização Administrativa; elemento da equipa de missão
e depois vogal do conselho directivo da UMIC - Agência para a Sociedade do Conhecimento; secretária-geral adjunta
do Ministério das Finanças; elemento da equipa de missão e depois vogal do conselho directivo do IGLC-Instituto
para Gestão das Lojas do Cidadão. Conceptualizou e liderou projectos como PAC-Posto de Atendimento ao Cidadão,
Portal do Cidadão, Portal da Empresa, Criação de Empresa on-line e Lojas do Cidadão de 2ª Geração. Foi responsável
operacional do projecto Cartão de Cidadão. No contexto da Presidência Portuguesa, foi responsável pela preparação
da Declaração Ministerial de Lisboa para o desenvolvimento eGovernment na Europa.Faz parte, a título pessoal, do
EU Advisory Board for eParticipation; é presidente do Conselho Consultivo do Instituto de Informática da Segurança
Social e Comissária para a Administração Pública na APDC - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das
Comunicações. Em 2009 recebeu o Best Leader Award, na categoria Administração Pública (prémio instituído pela
empresa Leadership Consulting e Jornal Sol).

Carlos Liz

Comissário para o Consumo
Trabalha em estudos de mercado e opinião há mais de 30 anos. Em 1989, fundou a APEME, empresa portuguesa
líder em estudos qualitativos. Desde o princípio deste ano que a Apeme se transformou na Ipsos Apeme. Mantendo
o estatuto de sócio é responsável pela área de Inovação e Parcerias. 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. Fundou
o Projecto C Lab, que reúne uma comunidade de grandes empresas em torno do conhecimento do Consumidor em
tempo de Crise. Estudou Filosofia e Literaturas Clássicas na Universidade de Lisboa.

COMISSÁRIOS

Conceição Casanova

Comissária para a Gestão do Conhecimento
Carreira desenvolvida nas áreas de gestão de projectos de informação, comunicação e formação. Particular
especialização, em selecção, análise e divulgação de fontes de informação nacionais e 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).

Paulo Simões

Comissári0 para O TALENTO
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 Technology & Communications e é um dos membros
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.

Pedro Morais Leitão

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.
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Efacec
Apartado 1018 • 4466-952
S. Mamede de Infesta • Portugal
Tel +351 229 562 300
Fax +351 229 568 940
sgps@efacec.pt
www.efacec.pt

Constituída em 1948, a Efacec é o maior Grupo Eléctrico Nacional de capitais
portugueses. Está presente em cerca de 65 países e prevê atingir em 2010
volume de negócios superior a mil milhões de euros. O volume dos mercados
externos corresponderá a cerca de 75% destes valores, o que posiciona a
Efacec como uma entidade de referência nas exportações portuguesas.
A Efacec é também um dos principais criadores de emprego qualificado em
todos os mercados onde actua. Só em Portugal, e num contexto de crise, a
Efacec contratou mais de 360 quadros qualificados entre 2007 e 2010, o que
corresponde a um acréscimo de 47% na sua estrutura.
O portfólio de actividades da Efacec está organizado em três Áreas de Negócio
(Energia; Engenharia, Ambiente e Serviços; Transportes e Logística), em que
se enquadram dez Unidades de Negócio, responsáveis pelo desenvolvimento
global da actividade respectiva: Transformadores, Aparelhagem de Média e
Alta Tensão, Servicing de Energia, Engenharia, Automação, Manutenção,
Ambiente, Renováveis, Transportes e Logística.
Por outro lado, mantendo um inequívoco interesse no mercado nacional,
a Efacec desenvolveu em simultâneo uma nova abordagem ao mercado
internacional, ao focar a sua actividade em sete Unidades de Mercado
consideradas prioritárias, onde pretende replicar as suas Unidades de Negócio:
Estados Unidos da América; América Latina (Brasil, Argentina e Chile); Europa
Central (Roménia, Bulgária, República Checa, Eslováquia, Hungria e Grécia);
Magrebe (Argélia, Marrocos e Tunísia); África Austral (Angola, África do Sul e
Moçambique); Espanha; e Índia.
Neste sentido, a Efacec tem avançado de uma forma considerável na
concretização do seu objectivo estratégico de crescimento através de diversas
realizações e conquistas no mercado nacional e nos mercados internacionais,
bem como no desenvolvimento da sua estrutura organizacional, destacandose pela sua relevância:
• A inauguração de uma nova fábrica de Transformadores nos EUA, que
integrará mais de 600 colaboradores até 2015.
• Os avanços significativos na Europa Central, nomeadamente na área das
Energias Renováveis, bem como o crescimento das operações com a criação
da Efacec Contracting Central Europe, na Áustria.
• Desenvolvimento do SmartGate, uma solução pioneira para Redes
Inteligentes (Smart Grids) baseado na tecnologia DSP (Digital Signal
Processor), concebido para ser utilizado em Postos de Transformação Média
Tensão/Baixa Tensão, desempenhando um papel muito importante ao nível
da gestão da rede eléctrica.
• A aquisição, em Espanha, de 75% do capital social da Fasymon, dedicandose à produção, comercialização, instalação e entrada em funcionamento de
Centros de Transformação.
• Presença no consórcio técnico para a mobilidade eléctrica em Portugal, como
resultado de um esforço de mobilização da indústria nacional em torno desta
temática.
• Na Índia, formalização de duas joint ventures com o grupo indiano C&S –
Control and Switchgear, um dos quatro maiores grupos indianos no ramo da
Baixa Tensão, e A aquisição da maioria do capital da Godrej.

Todas estas concretizações e objectivos são possíveis pela presença da
Efacec nas áreas com maior potencial de desenvolvimento mundial, pelos
seus colaboradores enquanto activo mais valioso da empresa, pelas relações
empresariais e contactos com entidades das mais prestigiadas do mundo,
pelo elevado nível de entendimento das necessidades do cliente, da sua
realidade tecnológica e concorrencial, nunca negligenciando uma clara
disciplina de rendibilidade com vista à criação de valor para todos os seus
stakeholders.
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Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM)

ALCATEL-LUCENT PORTUGAL, SA.

Av. José Malhoa, n.º 12,
1099-017 Lisboa
Tel +351 217 211 000
Fax +351 217 211 001
info@anacom.pt
www.anacom.pt

Estrada Malveira da Serra, Nº 955, Aldeia de Juzo,
2750-782 Cascais
Tel +351 214 859 000
Fax +351 214 866 294
alu.portugal@alcatel-lucent.com
www.alcatel-lucent.pt

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) regula o mercado das
comunicações - comunicações electrónicas e serviços postais - em Portugal,
gere o espectro radioeléctrico e assessora o Governo em matérias relevantes.
Participa desde 1989 na profunda transformação que se vive neste mercado e
na forma como nele comunicamos.

A Alcatel-Lucent é o parceiro de confiança para prestadores de serviços,
empresas, tais como defesa, energia, cuidados de saúde, transportes e órgãos
governamentais no mundo inteiro, disponibilizando soluções que permitem
serviços de comunicação de voz, dados e vídeo ao utilizador final. Enquanto
líder em redes de banda larga fixas, móveis e convergentes, em tecnologias
IP, em aplicações e serviços, a Alcatel-Lucent tira partido da competência
técnica e científica sem rival dos Bell Labs, uma das maiores organizações de
investigação da indústria das comunicações. Com operações em mais de 130
países e a mais experiente equipa global de serviços da indústria, a AlcatelLucent é um parceiro local de alcance global.

Promove a concorrência e o desenvolvimento dos serviços e das redes de
comunicações.
Com o objectivo último de proteger os interesses dos cidadãos, assegura
a regulação e a supervisão dos mercados, bem como o acesso ao serviço
universal nas comunicações electrónicas e nos serviços postais. Exige também
a prestação de informações claras ao público e a transparência nos preços e
nas condições de utilização dos serviços.
Na sua actuação, a ANACOM pauta-se por valores como a competência, a
isenção, a inovação, a proximidade e a responsabilidade.
Tudo para garantir a fluidez das comunicações.

A Alcatel-Lucent desenvolveu uma série significativa de investimentos em
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s).
Em Portugal, a Alcatel-Lucent assume um forte compromisso na criação de
várias estruturas com base na sua experiência, o que permite uma posição
firme no grupo da Alcatel-Lucent, em particular, no que diz respeito à inovação.
Na vertente corporativa mantém quatro centros de competência envolvendo
as áreas de Serviços Profissionais, Planeamento e Optimização de redes
móveis, Operação e Manutenção de redes móveis e Aplicações de Vídeo e
Entretenimento, os quais potenciam a geração de conhecimento e exportação
de aplicações inovadoras. São eles:
Centro de Competência NDIO (Network Design, Integration & Optimization)
Centro de Competência OSS (Sistemas de Suporte às Operações)
Centro de Assistência Técnica GSM (TEC - Technical Expertise Centre)
Reality Centre
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Cisco Systems Portugal

CTT Correios de Portugal, S.A.

Lagoas Park, Edificio 12 Porto Salvo
Tel +351 214 541 000
Fax +351 214 541 002
Info-pt@cisco.com
www.cisco.pt

Rua de São José n.º 20
1166-001 Lisboa
Linha CTT – 707 26 26 26
informacao@ctt.pt
www.ctt.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.

Os CTT Correios de Portugal, S.A. são uma poderosa plataforma multiserviços,
visando a satisfação das necessidades dos cidadãos e dos agentes económicos,
através de uma rede comercial e logística de elevada qualidade, eficiência e
proximidade do Cliente.

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, endereça todos os mercados, do empresarial
ao mercado de consumo, além de desempenhar um papel muito importante
também no desenvolvimento da Sociedade de Informação. Projectos como as
Networking Academies, 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.
Aposta continuamente na inovação, lançando 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
as diversas vertentes da comunicação. Disso é exemplo a Telepresença, uma
solução que estende esta comunicação ao Video, numa experiência única que
vai muito além da Video Conferência. Outros conceitos como o SaaS (Software
as a Service) são acolhidos pela empresa e transformados em soluções.
As preocupações da Cisco a nível da sustentabilidade ambiental são também
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 Cisco é, hoje, uma empresa incontornável, nas suas múltiplas vertentes.

São um elemento essencial do desenvolvimento social e económico do país,
contribuindo para a melhoria dos padrões de qualidade de vida dos Clientes e
dos trabalhadores, mercê de uma dinâmica, de uma cultura de serviço e de um
sentido de responsabilidade social irrepreensíveis.
Os CTT têm por Missão o estabelecimento de ligações físicas e electrónicas,
entre os cidadãos, a Administração Pública, as empresas e as organizações
sociais em geral. A sua tradição postal é progressivamente reforçada e alargada
às actividades e áreas de negócio, onde a vocação logística e comunicacional
da Empresa possa ser eficientemente colocada ao serviço dos Clientes.
Enquanto líderes no mercado nacional, os CTT decidiram assumir um novo
posicionamento, demonstrando a sua responsabilidade em relação ao
ambiente. Sempre ao lado dos seus clientes, respondendo às suas necessidades
quotidianas, partilhando as suas causas e preocupações, os CTT mostram que
são uma empresa tão atenta quanto responsável – uma empresa 100% virada
para o futuro.
Os CTT apostam em soluções de menor impacte ambiental, assumindo o
compromisso de adoptar medidas para minimizar os impactos provocados
pela sua actividade: sistemas de gestão ambiental, eficiência energética dos
edifícios e frota (destacando-se a introdução das bicicletas electricamente
assistidas na distribuição do correio), racionalização de consumos, defesa
da biodiversidade, gestão dos resíduos, utilização de materiais ecológicos e
introdução de produtos mais amigos do ambiente (Correio Verde, Marketing
Directo Sustentável/ símbolo de mérito ecológico, selos, etc).
CTT. Consigo por um futuro sustentável.
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Ericsson Telecomunicações, Lda.

Nokia Siemens Networks Portugal, S.A.

Edifício Infante D. Henrique, Quinta da Fonte,
2770-192 Paço de Arcos
Tel +351 214 466 000
Fax +351 21 4466 600
ericsson.portugal@ericsson.com
www.ericsson.com/pt

Rua Irmãos Siemens, 1
2720-093 Amadora
Tel +351 214 242 000
Fax +351 210 444 411
www.nokiasiemensnetworks.com

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 dois mil
milhões de subscritores.

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.

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 25.000
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
80.000 colaboradores.
Estabelecida em Portugal desde 1953, a Ericsson Telecomunicações regese pela excelência operacional, inovação e liderança, contribuindo de forma
efectiva para o desenvolvimento económico do País.
Após ter liderado a introdução dos sistemas de comunicações móveis em
Portugal, a Ericsson encontra-se empenhada na introdução e consolidação dos
sistemas avançados 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 significativamente para um ainda maior
desenvolvimento da economia portuguesa e da sua sociedade da informação.

Em Portugal, a Nokia Siemens Networks ocupa uma posição de liderança no
mercado das redes Móveis, Fixas e de Serviços para operadores, sendo um
fornecedor de referência nestes domínios para os maiores Operadores de
Serviços de Comunicações nacionais. A empresa tem 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, moldando o futuro das
telecomunicações no país.
Com um elevado número de colaboradores dedicados a actividades de
Investigação & Desenvolvimento, Portugal é considerado um dos mais
importantes centros de inovação para a Nokia Siemens Networks. Os 4
centros de desenvolvimento globais localizados no nosso país desenvolvem
competências nos domínios das redes ópticas, multimédia e plataformas de
gestão de redes de telecomunicações, sendo várias as inovações desenvolvidas
pelos engenheiros portugueses e implementadas globalmente.
Portugal acolhe ainda um dos dois Global Network Solutions Centers da Nokia
Siemens Networks. Um centro de excelência na área dos serviços, composto
por 4 módulos, que opera remotamente redes de telecomunicações,
integrando novas tecnologias, optimizando serviços e aplicações e mantendo
essas redes em perfeito estado de funcionamento. O centro monitoriza
remotamente mais de 40 milhões de assinantes e 100.000 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.

patrocinadores gerais apdc

Portugal Telecom, SGPS, S.A.
Av. Fontes Pereira de Melo, 40,
1069-300 Lisboa
Tel +351 215 002 000
Fax +351 800 216 200
geral@telecom.pt
www.telecom.pt

A Portugal Telecom (PT) é um operador global de telecomunicações com presença
estratégica em Portugal, Brasil e em mercados de elevado crescimento, com
destaque para a região da África Subsaariana. Sendo um operador com forte
projecção nacional e internacional, a PT dispõe de um portfólio de negócios
diversificado em que a qualidade e inovação constituem aspectos determinantes,
estando ao nível das mais avançadas empresas internacionais do sector.
A actividade da empresa abrange todos os segmentos do sector das
telecomunicações: negócio fixo, móvel, multimédia, dados e soluções empresariais
e aposta fortemente na convergência das telecomunicações com as áreas de
média e de tecnologias de informação.
A presença internacional da Portugal Telecom estende-se a países como Cabo
Verde, Moçambique, Timor, Angola, Quénia, China, São Tomé e Príncipe e Namíbia.
O Brasil constitui a aposta forte em termos de internacionalização da Portugal
Telecom, tendo sido recentemente anunciada uma parceria com a parceria com a
Oi, operador integrado de telecomunicações.
O crescimento da empresa tem vindo a consolidar-se através do desenvolvimento
de novos negócios em áreas de forte desenvolvimento, baseadas em tecnologias
de ponta. De destacar a implementação de uma rede de nova geração
completamente assente em fibra óptica até casa do cliente (FTTH) e redes
móveis de elevada capacidade, de destacar as redes 3G e 3.5G e o compromisso
de investimento na 4ª geração móvel. A Portugal Telecom está na linha da frente
da disponibilização de serviços de banda larga fixa e móvel, de televisão de alta
definição e de integração de ofertas.
Desta forma, a Portugal Telecom contribui para o desenvolvimento da Sociedade
de Informação o que, aliás, constitui uma prioridade para a empresa no sentido
de desenvolver soluções inovadoras e responder, com êxito, aos desafios que se
colocam às empresas e aos cidadãos.

PATROCINADORES SILVER CONGRESSO

Huawei Tech Portugal - Tecnologias de Informação, Lda

JP Sá Couto S.A

Arts Business Centre · Avenida D João II Lote 1.18
Torre B 11ª A · 1998-028 Lisboa
Tel +351 217 828 400
Fax +351 217 828 401
huaweiportugal@huawei.com
www.huawei.com

Rua da Guarda nº 675
4455-466 Perafita Matosinhos
Tel +351 229 993 900
Fax +351 229 993 938
geral@jpsacouto.pt
www.tsunami.pt

A Huawei Technologies é uma empresa líder no fornecimento de soluções para
redes de telecomunicações, dispondo de um portfólio tecnológico “end-to-end”
em Infraestruturas de Rede, Serviços e Aplicações, Serviços Profissionais e
Equipamentos Terminais.

Fundada em Março de 1989, a J.P. Sá Couto é uma empresa portuguesa dedicada à
concepção e comercialização de soluções tecnológicas, desenvolvendo igualmente
uma Iniciativa pioneira de referência mundial para a educação com base nas TIC.
Dedica-se ao fabrico de equipamentos informáticos de elevada qualidade, Tsunami
e Magalhães, marcas líderes em Portugal. Sedeada em Matosinhos com instalações
industriais, preza pela solidez, competitividade, inovação e qualidade da sua oferta.
No ano de 2009 atingiu um volume de negócios de cerca de 280 milhões de Euros.

Actualmente com uma presença efectiva em mais de 100 países nos cinco
continentes, a Huawei fornece soluções para telecomunicações a 45 dos 50
principais operadores mundiais, garantindo comunicações a um terço da população
mundial.

A JP Sá Couto tem como visão proporcionar Educação para o Desenvolvimento a todas
as Crianças do Mundo, através das Tecnologias de Informação e Comunicação.

Desde 2004 em Portugal, a Huawei está focada no mercado dos operadores de
telecomunicações e dispõe de uma organização local que visa desenvolver e dar
suporte aos operadores locais.

Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A.
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
press.pt@vodafone.com
www.vodafone.pt

ZON Multimédia
Serviços de Telecomunicações e Multimédia, SGPS, S.A.
Av. 5 de Outubro, 208 1069-203 Lisboa
Tel +351 21 791 48 00
Fax +351 21 791 48 50
comunicacao.corporativa@zon.pt
www.zon.pt

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 6 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.

ZON Multimédia é um grupo empresarial com cerca de 1,6 milhões de clientes e 3
milhões de casas passadas pela sua rede. Fornece serviços de telecomunicações
e entretenimento através de diversas infra-estruturas, nomeadamente uma rede
de nova geração, uma plataforma de rede satélite digital e 213 salas de cinema.
Actualmente com a maior oferta de canais HD a ZON lidera o mercado da alta
definição em Portugal. A Empresa é também pioneira na tecnologia true 3D tendo
lançado um canal (posição 270) em Março de 2010.

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 6 million customers and has a leadership
position in terms of innovation, brand image and customer satisfaction in Portugal.
Visit Vodafone Portugal’s website at www.vodafone.pt.

A ZON integra o principal índice bolsista nacional, o PSI-20, liderando o mercado de
Pay TV e de triple Play. À escala nacional, é também líder no mercado de exibição
cinematográfica e o segundo maior Internet Provider. A Empresa tem também uma
importante presença no mercado de televisão angolano.

APOIANTES CONGRESSO

ADENE – Agência para a Energia

Cabovisão – Televisão por Cabo SA

Rua Dr. António Loureiro Borges, nº 5 - 6º andar
Arquiparque - Miraflores 1495-131 ALGÉS
Tel +351 214 722 800
Fax +351 214 722 898
geral@adene.pt
www.adene.pt

Lugar de Poços, 2950 – 425 Palmela
Tel +351 210 801 080
Fax +351 210 801 000
noelia.goncalves@cabovisao.pt
www.cabovisao.pt

A ADENE - Agência para a Energia tem por missão promover e realizar actividades
de interesse público no domínio da política energética e dos serviços públicos
concessionados ou licenciados no sector da energia. A ADENE desenvolve a sua
actividade junto dos diferentes sectores económicos e dos consumidores, visando a
racionalização dos comportamentos energéticos, a aplicação de novos métodos de
gestão de energia e a utilização de novas tecnologias.

Com licenças para fornecer serviço de televisão por cabo a mais de 90% dos lares
nacionais e licenças para fornecer os serviços de internet e de telefone fixo a todo
o território nacional, a Cabovisão apostou no desenvolvimento regional de Portugal,
disponibilizando serviços de telecomunicações onde outros operadores não o fizeram.

A ADENE é, também, a entidade gestora do Sistema Nacional de Certificação
Energética e da Qualidade do Ar Interior (SCE) que visa a avaliação e melhoria do
desempenho energético aos edifícios de habitação e serviços em Portugal.

Em 2006, a Cabovisão SA passou a ser 100% controlada pela Cogeco Cable, a 4ª
maior operadora do Canadá e a 2ª maior das províncias de Ontário e Quebeque.
A Cabovisão tem hoje mais de 800 mil serviços de Telefone Fixo, Televisão por Cabo
e Internet de Banda Larga activos em Clientes.
Este número crescente de serviços é o reflexo do enorme sucesso e receptividade
que a oferta Cabovisão – telefone fixo, internet de banda larga e televisão por cabo,
tem tido junto da população portuguesa, nas áreas onde a empresa tem cobertura.

CBE – Engenharia e Construção em Telecomunicações, S.A

GMS – Business & IT Consulting

Parque Industrial Via Nova, Urbanização Terras Compridas – Lote 7
2625–716 Vialonga
Te +351 219 925 400
Fax +351 219 925 448
cbe@cbe.pt
www.cbe.pt

Av. Fontes Pereira de Melo, nº51 – 5ºF
Tel +351 213 567 100
Fax +351 213 567 190
geral@gms.pt · Inês Silva Nunes (inunes@gms.pt)
www.gms.pt

A CBE desenvolve a sua actividade na área da Engenharia e Construção em
Telecomunicações a nível nacional.

A GMS Consulting centra a sua actividade na prestação de serviços de consultoria
estratégica, operacional e de sistemas de informação nos diversos sectores
de actividade, tendo um grupo de profissionais especializado na indústria de
“Technology, Media & Communications”.

Capacidade, Rigor e Qualidade definem a nossa postura no mercado, traduzindose na apresentação de Soluções Globais adequadas a cada cliente, razão do nosso
crescimento sustentado.
Fortes Investimentos em Tecnologias, Formação e Inovação, reflectem a força com
que nos posicionamos no sector, assumindo a liderança a nível nacional na área
de Fibras Ópticas (FTTH/N), assim como na Área das Operações e Manutenção de
Redes Fixas e Móveis (O&M).

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, tendo 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”.

APOIANTES CONGRESSO

Hewlett-Packard Portugal, Lda

Logica TI Portugal, S.A.

Rua dos Malhões, 4 · Quinta da Fonte
Edifício D. Sancho I · 2770-071 Paço de Arcos
Tel +351 214 828 500
Fax +351 214 838 420
apoio.clientes@hp.com
www.hp.pt

Avenida José Malhoa · Edifício Europa, 16 5ºA
1070-159 Lisboa Portugal
Tel +351 210 018 000
Fax +351 210 007 010
info.pt@logica.com
www.logica.pt

A Hewlett-Packard foi fundada em 1939 por Bill Hewlett e Dave Packard. Actualmente
opera 170 países espalhados pelo mundo, sendo líder no sector das tecnologias e sistemas
de informação Desde a sua fundação, tem como principal objectivo explorar a forma como a
tecnologia e os serviços tecnológicos podem ajudar as pessoas e as empresas a resolver os
seus problemas e desafios, tornando aspirações e sonhos realidade.

A Logica é uma empresa de serviços de tecnologia e gestão que conta com 39.000
colaboradores. A empresa presta serviços de consultoria de gestão, integração de sistemas e
outsourcing a clientes em todo o mundo, incluindo muitas das maiores empresas europeias.
A Logica cria valor para os seus clientes através do sucesso da integração de pessoas,
negócios e tecnologias. Está empenhada em colaborações a longo prazo, aplicando o seu
conhecimento para criar respostas inovadoras às necessidades dos clientes.
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. A Logica é líder de mercado no sector das utilities, em Portugal, com uma
quota de 60%, o triplo do segundo player, de acordo com a PAC. Temos mais de 15 anos
de experiência em implementar e manter soluções de facturação e atendimento a clientes
para o sector das utilities, o que nos confere um elevado conhecimento sobre os processos
de negócio das empresas e entidades deste sector.

A HP aplica novas formas de pensar e ideias para criar experiências mais simples, valiosas
e fiáveis com a tecnologia. Nenhuma outra empresa oferece um portefólio tão amplo
e completo de produtos tecnológicos como a HP, desde soluções empresariais, infraestrutura, dispositivos portáteis até algumas das mais poderosas instalações de super
computadores, a nível mundial. Adicionalmente, oferece aos seus clientes uma ampla
gama de produtos e serviços de fotografia e entretenimento digital, computação pessoal
e impressão particular.

Optimus – Comunicações, S.A.

Oracle Portugal – Sistemas de Informação, Lda.

Rua Henrique Pousão, 432
4460-191 Senhora da Hora
Tel +351 931 002 000
Fax +351 220 111 850
comunicacao@optimus.pt
www.optimus.pt

Lagoas Park, Edifício 8
2740-244 Porto Salvo
Tel +351 214 235 000
Fax +351 214 235 100
marketing_pt@oracle.com
www.orcale.com/pt

A Optimus é o único operador totalmente integrado a operar em Portugal, revelando
assim, uma vez mais, a sua capacidade de liderança e inovação.

A Oracle Corporation disponibiliza os sistemas de software empresarial e hardware mais
completos, abertos e integrados do mundo e está presente em mais de 145 países.

Com uma rede própria de última geração e com um sistema unificado de gestão de
clientes, a Optimus oferece, em condições únicas, um portfólio completo de soluções
móveis e fixas a um universo de aproximadamente quatro milhões de Clientes.

A Oracle Portugal, é uma subsidiária da Oracle Corporation. Fundada em 1990, a
empresa tem escritórios em Lisboa e Porto.

A Optimus disponibiliza, a todos os segmentos de mercado – particular, residencial
e empresarial – as soluções mais avançadas de televisão, Internet, voz e e-services,
incluindo mais de 14 canais de televisão, 4.000 títulos de videos-on-demand, e
algumas das maiores inovações ao nível mundial, que tiram partido das tecnologias
mais avançadas, como UMTS, HSPA, fibra óptica e, em breve, LTE.
Apostando estrategicamente na adaptação das múltiplas soluções que existem
ao perfil de cada um dos seus clientes, a Optimus garante que todos – fixo ou
móvel, particulares ou empresas – conseguem tirar o máximo partido das novas
tecnologias.

A Oracle actua em todos os segmentos de mercado, nomeadamente Sector Público,
telecomunicações, Mercado Financeiro e Indústria em geral.
O objectivo da Oracle é o de oferecer produtos e serviços tecnológicos que simplifiquem,
automatizem, centralizem e protejam a gestão da informação das empresas e das
instituições.

APOIANTES CONGRESSO

Rádio e Televisão de Portugal S.A.
Av. Marechal Gomes da Costa, 37
1849-030 Lisboa
Tel +351 217 947 000 / 707 789 707
Fax +351 217 947 570
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. 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

Accenture, Consultores de Gestão S.A.

Novabase

Av. Eng.º Duarte Pacheco, Amoreiras Torre 1,
6º piso · 1070-101 Lisboa
Tel +351 213 803 500
Fax +351 213 713 500
marketing.portugal@accenture.com
www.accenture.pt

Av. Dom João II, Lote 1.03.2.3,
Parque das Nações, 1998-031 Lisboa
Tel +351 213 836 300
Fax +351 213 836 301
info@novabase.pt
www.novabase.pt

A Accenture é uma organização global de serviços de consultoria de gestão,
tecnologias de informação e outsourcing, com cerca de 204 mil profissionais a
servir clientes em mais de 120 países. 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. A empresa gerou receitas no valor de 21,6 mil milhões de dólares,
no exercício terminado em 31 de Agosto de 2010.

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
2009 foi de 241 Milhões de Euros.

A homepage da Accenture é www.accenture.pt

Com cerca de 2000 colaboradores, a Novabase opera em mercados como Financial
Services, Telecommunications & Media, Government & Healthcare, Energy &
Utilities, Transportation & Logistics e Manufacturing & Services.
Possui como principais áreas de negócio as seguintes: Consulting, Infrastrutures &
Managed Services e 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.

APOIANTES GERAIS APDC

Refer Telecom, S.A.

ONITELECOM – Infocomunicações SA

Rua Passeio do Báltico, 4
1990-036 Lisboa
Tel +351 211 024 000
info@refertelecom.pt
www.refertelecom.pt

Av. Fontes Pereira de Melo, 27
1069-447 Lisboa
Tel +351 300 504 300
Fax +351 300 504 399
geral@oni.pt
www.onicommunications.pt

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.

A Oni Communications é o único novo operador com uma rede própria de cobertura
nacional (Rede de Nova Geração), exclusivamente dedicado e servir as grandes empresas
e os operadores internacionais. A estratégia da empresa conjuga dois conceitos:
“operador-integrador” e “operador-exportador”.
Em relação ao primeiro, a Oni Communications aposta em soluções integradas de voz,
dados, vídeo e Internet, com uma componente crescente de sistemas de informação e
aplicações. Estas soluções integradas são sempre personalizadas e adaptadas, de forma
evolutiva, às necessidades específicas de cada cliente.
Adicionalmente, o conceito de “operador-exportador” materializa-se em parcerias com os
maiores operadores internacionais, que funcionam como um canal para a conquista da
componente portuguesa das redes europeias ou globais que as grandes multinacionais
contratam a estes operadores, que têm presença directa ou indirecta em todo o mundo.

Companhia IBM Portuguesa, SA
Edifício Office Oriente · Rua do Mar da China,
Lote 1.07.2.3 · Parque das Nações · 1990-138 Lisboa
Tel +351 218 927 000
Fax +351 218 927 140
ibm_directo@pt.ibm.com
www.ibm.com/pt/

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.

Em 2009, a empresa inicia um novo ciclo de expansão que assenta na internacionalização
para geografias como Espanha, Angola e Brasil; complemento móvel do investimento em
fibra óptica, com a nova tecnologia de acesso WiMAX e reposicionamento na cadeia de
valor digital. Este último vector passa pela incubação de conteúdos B2B, desmaterialização
de soluções (cloud computing) e modelo de negócios aberto.
Num mercado em redefinição e num contexto em mudança profunda, a Oni
Communications tem procurado equilibrar estratégia com execução, alicerçando ambas
em 5 aspectos únicos que a diferenciam no mercado de telecomunicações nacional.
Maior Rede de Nova Geração de um novo operador em Portugal;
Foco e posicionamento no mercado empresarial e de operadores, com mais de 20% de
quota de mercado, a maior conquistada por um novo operador na Europa.
Modelo de negócios baseado em dados;
Independência estratégica: é o único operador de telecomunicações de entre os 5 maiores
em Portugal sem qualquer outro operador na sua estrutura accionista.

parceiros

BAN Corporate & Media Relations

Oceanlab – Soluções de Internet, Lda.

Avª João Crisóstomo, nº 30 6º Esq.
1250-027 Lisboa
Tel +351 213 195 640
Fax +351 213 155 643
mail@ban.pt
www.ban.pt

Rua Garrett, nº19 – 3º D
Tel +351 213 468 093
Fax +351 213 468 095
info@oceanlab.pt
www.oceanlab.pt

A BAN é uma consultora que actua na área da Comunicação e que tem por missão
colaborar com os seus Clientes no alcançar dos seus objectivos, nomeadamente
dos objectivos de comunicação.

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.

Actuando numa lógica de parceria com cada Cliente, a BAN procura desenhar e
implementar a estratégia mais eficaz, actuando de uma forma pro-activa no
relacionamento com todos os públicos-alvo.
De forma a dar resposta às necessidades dos Clientes, a BAN investe continuamente
na busca das melhores soluções, estudando e implementando as melhores práticas
e utilizando os meios mais modernos e eficazes.
A concepção de estratégias de comunicação, e sua implementação, a relação com
os media e com os investidores, bem como com os diversos poderes públicos, são
parte das realizações que a BAN disponibiliza aos seus Clientes.
A Equipa da BAN tem uma formação diversificada e um know-how diferenciado, os
que nos torna capazes de responder a diferentes desafios, sempre apostando na
qualidade e na concretização dos objectivos delineados.
Os consultores da BAN trabalham no sentido de aperfeiçoar métodos e saber, que
conjugado com a sua predisposição para actuar em favor do cliente, garantem o
sucesso das iniciativas que desenvolvem.
O compromisso e a fidelidade ao Cliente, a par do empenho e da dedicação a todo o
momento e do know how da equipa, são factores diferenciadores da BAN.

O design ao serviço dos clientes e da web.

Return on Ideas - Consultoria SA

VIATECLA – Soluções Informáticas e Comunicações SA

Rua Luciano Cordeiro nº123 - 5ºDto
1050-069 Lisboa
Tel +351 210 108 880
Fax +351 210 108 899
contact@roi.pt
www.roi.pt

Estrada da Algazarra nº 72
2810-013 Almada
Tel +351 212 723 500
Fax +351 212 723 509
info@viatecla.com
www.viatecla.com

Fundada em 2007, a Return on Ideas é uma empresa que presta serviços de
consultoria em marketing estratégico.
A ROI integra um elevado nível de conhecimento e experiência em três áreas distintas:
Marketing Strategy, Marketing Sciences e Consumer Insight. Acreditamos que é esta
complementaridade de competências que desenha uma oferta verdadeiramente
diferenciadora para os nossos clientes.
Sempre focados em concretizar objectivos de crescimento dos nossos clientes,
a nossa actividade tem abarcado projectos de carácter muito distinto, desde o
desenho de estratégias de marketing end-to-end, a estratégicas de pricing e de
segmentação, ao diagnóstico de oportunidades em novos mercados ou mesmo ao
apoio no lançamento de novos negócios.
A ROI conta já com uma longa lista de clientes de referência em Portugal, de sectores
muito distintos como Telecomunicações, Media, Banca e Seguros, Sector Automóvel,
Retalho Alimentar ou Bens de Grande Consumo.
C - the consumer intelligence lab
Respondendo a uma necessidade do mercado português na área de consumer insight,
a ROI criou em conjunto com a IPSOS-APEME e a Augusto Mateus & Associados, o
C – the consumer intelligence lab. O C é um laboratório especializado no conhecimento
e análise de tendências de mudança do consumidor português.

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, Angola e Brasil.

Welcome to 100G ERA
Scale your network with 100G bandwidth and create new services

Boost revenue with a High Leverage Network
Deliver new services, increase capacity and reduce costs

Wireless. IP. Services.
Remain relevant. Next week, next month, next year. Partner with the leader in Wireless IP.

Leadership in mobile marketing acknowledged
Alcatel-Lucent works with industry leaders to effect genuine change in mobile marketing and advertising.

LTE, the future of Mobile Multimedia
Alcatel-Lucent delivers the largest LTE deployments, today.

