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Reinvenção do trabalho

inda antes da estabilização da pandemia,
já se sabia que não seria possível voltar ao
posto de trabalho como ele existia. Um estudo da McKinsey de há oito meses tinha
conclusões claras: muitas empresas desenharam
novos modelos de trabalho, recorrendo mais à automação, robotização e a mecanismos de IA para
reagir à ausência de condições de trabalho presencial executadas em ambiente tradicional. Mesmo
para atividades que sugerem a criação prévia de laços de confiança, sendo por isso melhor desempenhadas presencialmente (negociações, tomadas
de decisão, comunicação de informação sensível
ou resolução de problemas), existiam grandes
pressões para serem feitas remotamente.
Esta disrupção global criou um círculo vicioso
que está ainda nos seus momentos iniciais: por
um lado, uma força de trabalho que sentiu ganhos
em mudar o modelo para um contexto mais híbrido; por outro, as empresas a perceberem que
poderiam reduzir custos em escritórios, instalações ou deslocações, e responder de forma mais
eficiente a um consumidor que exige uma experiência mais digital.
Um outro estudo, da Microsoft, concluiu que
40% dos inquiridos estão a considerar mudar de
emprego. O que é natural, se considerarmos que
se valoriza cada vez mais o trabalho remoto, que
muitos sentem que as suas funções foram ameaçadas com as transformações provocadas pelo
acelerar da digitalização ou o crescimento económico abriu novas oportunidades. Ou até porque a
pandemia permitiu repensar o que se quer fazer
da vida.

Mais: um inquérito da joblist.com diz que
mais de 30% dos inquiridos estão dispostos a abdicar de parte da compensação, para ter um melhor
work-life balance. Ou seja, o argumento último da
compensação financeira, que serviu como ferramenta de aquisição e retenção de talento, é menos relevante. Se já estávamos habituados a que
as novas gerações privilegiassem uma experiência
mais abrangente do trabalho, além da compensação e carreira, esta mudança estendeu-se agora
a todas as gerações. Acresce que, mais uma vez,
os empregos mais impactados são os que exigem
menos qualificações, pelo que se concluiu, outra
vez, que a formação e qualificação é uma missão
obrigatória para o bem-estar e desenvolvimento
económico de cada país.
Perante esta realidade, como devemos reagir
para manter o talento nas nossas organizações?
Sem um ambiente de trabalho tão presencial e
com as dúvidas sobre carreira que assolam o mercado, a cultura de empresa adquire um novo significado. Além da mobilidade física, a mobilidade de
funções dentro da organização, a formação contínua, o foco no futuro e modelos de compensação
que vão muito além do financeiro, integrando as
dimensões do bem-estar e colaboração nas decisões, são aspetos que terão de ser endereçados.
E não há um modelo único para todas as organizações, nem para todos os trabalhadores dentro
de cada organização. Por muito que custe, o ambiente de trabalho tem de ser cada vez mais desenhado à volta do colaborador e cada vez menos à
volta do “CEO”.•

3

sumario

FICHA TÉCNICA
COMUNICAÇÕES 240

Propriedade e Edição

A ABRIR

APDC – Associação Portuguesa
para o Desenvolvimento das
Comunicações

6

Diretora executiva
Sandra Fazenda Almeida
sandra.almeida@apdc.pt

5 PERGUNTAS A

10

Ricardo Martinho, presidente da IBM
Portugal

À CONVERSA

12

NIPC: 501 607 749

12

Diretor
Eduardo Fitas

Fernando Alfaiate, líder da Estrutura de

eduardo.fitas@accenture.com

Missão Recuperar Portugal, diz que o PRR

Chefe de redação
Isabel Travessa

criou as condições para Portugal dar o

isabel.travessa@apdc.pt

salto em frente

EM DESTAQUE

Secretária de redação
Laura Silva
laura.silva@apdc.pt

24

Publicidade
Isabel Viana

A segunda fase do programa UPskill foi
lançada em outubro. As expetativas são
altas

I TECH

34

32

Miguel Almeida, diretor-geral da Cisco

NEGÓCIOS

34

computing chega a Portugal através
da Capgemini Engineering

40

Centros tecnológicos dão novo fôlego aos

40

46

CIDADANIA DIGITAL

60

ÚLTIMAS

4

62

teresaribeiro@haveaniceday.pt

Fotografia
Vítor Gordo/Syncview
Periodicidade
Trimestral
Tiragem
3.000 exemplares
Preço de capa
3,25 €

Governo lança Plataforma LEME para
combater a iliteracia mediática

Edição
Teresa Ribeiro

marioeditorial.com

Yolo ?

52

anarr@haveaniceday.pt

Design
Mário C. Pedro

O que se fala, quando se fala da... geração

APDC NEWS

Conselho editorial
Abel Aguiar, Bernardo Correia, Bruno
Casadinho, Carlos Leite, Eduardo Fitas,
Filipa Carvalho, Francisco Febrero,
Francisco Maria Balsemão, Guilherme
Dias, Helena Féria, João Zúquete, José
Correia, Luís Urmal Carrasqueira, Manuel
Maria Correia, Marina Ramos, Miguel
Almeida, Olívia Mira, Pedro Faustino,
Pedro Gonçalves, Pedro Tavares, Ricardo
Martinho, Rogério Carapuça, Vicente
Huertas Prado e Vladimiro Feliz

Coordenação editorial
Ana Rita Ramos

têxteis e calçado

MANAGEMENT

isabel.viana@apdc.pt

Edição
Have a Nice Day – Conteúdos Editoriais, Lda
Av. 5 de Outubro, 72, 4.º D
1050-052 Lisboa

Novo laboratório de quantum

PORTUGAL DIGITAL

Rua Tomás Ribeiro, 43, 8.º
1050-225 Lisboa
Tel.: 213 129 670
Fax: 213 129 688
Email: geral@apdc.pt

46

Depósito legal
2028/83
Registo internacional
ISSN 0870-4449
ICS N.º 110 928

Delivering
eXcellence for our
Customers and Colleagues
We deliver mission critical IT services
that move the world.
#WeAreDXC

Learn more at
dxc.com

a abrir

AS ORGANIZAÇÕES QUE MIGRAM para a cloud

com o objetivo de reduzir custos no imediato
arriscam-se a perder vantagens competitivas. Já as que apostam em tirar o máximo
proveito da cloud, usando todo o potencial
desta oferta, conseguem ganhar
capacidade de reinvenção
contínua dos seus
negócios. A conclusão é do mais
recente relatório
da Accenture,
sobre “Ever-ready
for Every Opportunity: How to
Unleash Competitiveness on the
Cloud Continuum”.
Se a maioria das
organizações ainda
implementa uma
combinação de cloud
pública, privada e edge,
com pouca integração entre elas, impedindo
assim a maximização de valor, uma pequena
percentagem de organizações está a posicionar-se para tirar o máximo valor possível
da cloud. Estas olham para a nuvem como
um ‘continuum’ de tecnologias, que abrange
diferentes locais e tipos de propriedade, com
suporte dinâmico de 5G em cloud e redes
definidas por software para oferecer suporte
às necessidades dos seus negócios. Assim,
apresentam duas a três vezes maior probabilidade de inovar, automatizar e reprojetar
a I&D, têm reduções de custos entre 2,7x
(Europa) e 1,2x (América do Norte), definem
mais objetivos operacionais e financeiros e
têm uma probabilidade maior de usar a cloud
para atingir objetivos de sustentabilidade.•

As empresas que olham
para a nuvem como um
contínuum de tecnologias,
atingem mais facilmente
os seus objetivos
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A TRANSIÇÃO PARA O TRABALHO REMOTO nos últimos 18

meses é uma das mudanças mais significativas na cultura
do trabalho desde a Revolução Industrial. Os novos dados
do ‘Work Trend Index’, realizado junto dos colaboradores
da Microsoft em mais de 100 países, revelam que 90% dos
trabalhadores afirmam sentir-se incluídos na cultura da
empresa. Num ano marcado pela pandemia, isso demonstra que não é obrigatório as equipas estarem
fisicamente juntas para se sentirem
próximas. Mas há desafios
no trabalho híbrido, já que
colaboradores e managers
revelam diferentes opiniões
relativamente às opções pelo
trabalho remoto ou presencial: 45% dos líderes planeia
passar mais tempo no escritório, face a 39% dos colaboradores; 58% dos colaboradores
que planeiam passar mais ou
menos tempo no escritório
fazem-no pela mesma razão:
maior concentração. O estudo
diz que para resolver o Paradoxo do
Trabalho Híbrido, são necessárias políticas e tecnologias ajustadas à flexibilidade, mas também a reconstrução
do capital social e ligação à cultura da empresa. Até porque
não há uma abordagem única ao trabalho híbrido.•

CURIOSIDADE
MICROCHIPS VOADORES
PARA CONTROLAR POLUIÇÃO
Um microchip do tamanho de um grão de areia capaz de voar ao sabor do
vento, para monitorizar os níveis de poluição do ar ou a propagação de
agentes patogénicos? Sim, está já a ser desenvolvido por um grupo de
investigadores da Northwestern University, nos Estados Unidos, que
inspiraram o design num tipo de semente voadora comum a algumas
espécies de árvores. Mais: poderão
ser fabricados a partir de materiais
biodegradáveis, para não agravar a
poluição ambiental. Apesar da sua
dimensão reduzida, os microchips
contêm uma variedade de componentes
eletrónicos, entre múltiplos sensores,
como comunicação ou monitorização
de elementos, assim como uma fonte de
energia, como uma célula foto voltaica. O projeto foi divulgado na Nature.

ILUSTRAÇÃO DRAWKIT

APOSTA NA CLOUD PASSA
POR MODELO OPERATIVO
PARA A INOVAÇÃO

NOVAS TENDÊNCIAS PARA
CAPACITAÇÃO DO TRABALHO
HÍBRIDO

CURIOSIDADE

CIBERSEGURANÇA
NÃO AFETA
MIGRAÇÃO PARA
A CLOUD

CONTROLAR O CARRO COM A MENTE
Parece ficção científica, mas já é uma realidade: é uma tecnologia que
permite, através de um dispositivo colocado na parte de trás da cabeça,
fazer o interface cérebro-computador (BCI). Foi desenvolvido pela
Mercedes que, inspirada no filme Avatar, quer que os seus carros passem
a ser controlados pelos pensamentos do
utilizador, através da leitura das
suas ondas cerebrais. Já está a
ser integrada no Mercedes
Vision AVTR, o concept
car da marca apresentado
no CES de Las Vegas, em
2020. •

OS CIBERATAQUES estão cada vez mais criativos, inovadores e sofisticados,

tornando a segurança cibernética um desafio complexo, em constante
evolução e sem data de finalização. É que do crime cibernético como
serviço evolui-se, em 2020, para uma indústria criminosa madura. A chave
para uma maior proteção num cenário de constante mudança? O recurso
à inteligência artificial, diz o mais recente Relatório de Defesa Digital da
Microsoft. Com base em mais de 24 mil milhões de sinais diários, além de
observações feitas em 77 países, incluindo Portugal, o trabalho mostra que
cibercrime – especialmente o ransomware – continua a ser o mais
grave e crescente. Enquanto os atores
do estado-nação visam sobretudo a obtenção de
informações, o objetivo dos cibercriminosos é económico.
Como resultado,
as vítimas têm um
perfil diferente e
procuram atacar
infraestruturas críticas. Entre julho
de 2020 e junho
de 2021, a Microsoft bloqueou 9
mil milhões de
ameaças a dispositivos, 32 mil
milhões de ataques por email e
31 mil milhões de
ameaças.•

ILUSTRAÇÃO STORIES/FREEPIK

CIBERATAQUES EVOLUEM PARA INDÚSTRIA
CRIMINOSA MADURA

Cerca de sete em cada dez empresas
de TI acreditam que a migração para
a nuvem deve ser uma prioridade na
preparação da infraestrutura digital
para o futuro. Pelo que, apesar das
preocupações com a cibersegurança, tem-se registado um aumento
anual significativo no número de
empresas que planeiam mover as
suas aplicações empresariais para
a cloud. A conclusão é do estudo
‘Global Tech Trends Survey’, da Equinix, que mostra que a necessidade
de potenciar a competitividade das
organizações e responder à procura
crescente dos utilizadores, conduziu
em 2020 e 2021 a um incremento
a nível global de 15% (para 37%) do
número de empresas que pretendem
mover as suas aplicações críticas para
a cloud. Estima-se que quase metade
(47%) da infraestrutura de TI a nível
global já esteja na cloud, sendo
que a pandemia de Covid-19
provocou um aumento
substancial na migração. Em Portugal, 73%
dos inquiridos credita
que a migração para a
nuvem é uma prioridade e 79% afirma estar
focado na digitalização
da sua infraestrutura
de TI.•

Cerca de 47% da
infraestrutura de
TI a nível global
já está na cloud.
A pandemia
incrementou esta
migração
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SOUND BITES :-b
“O apagão foi um enorme serviço que o Facebook prestou à
Humanidade. Em poucas horas.
Mostrou-nos o nosso grau de
dependência. Como paramos
quando o sistema está em baixo. E como as nossas vidas são
hoje controladas a partir dos
seus servidores. É um ensinamento muito valioso. Estamos
agarrados a um sistema que,
para ganhar dinheiro, passa por
cima de tudo e todos”
João Silvestre, Expresso,
10/10/2021

“A seiva da economia digital são
as pessoas e o talento. Os países
que coletivamente forem capazes de manter e atrair o melhor
talento para as suas empresas,
num quadro de constante procura pelos melhores profissionais, serão os que vão emergir
mais fortes da pandemia”
Paulo Rosado, Expresso,
10/10/2021

“A IA amplifica o engenho humano para ajudar os colaboradores a fazer mais, alcançar
mais e aprender mais ao longo
do caminho. E quando as organizações colocam a IA em ação
como um elemento central da
sua transformação, abrem as
portas a infinitas possibilidades”
Paula Panarra, Diário de Notícias, 06/10/2021

“Nós somos um país que fala e
colabora pouco. Demoramos
anos e anos a tomar decisões
importantes para o país e isso é
demolidor do futuro. Não podemos perder a oportunidade (do
PRR), mas temos de mudar o
governance e funcionar de baixo
para cima”
António Costa Silva, IT Insight,
29/09/2021
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COLABORADORES QUEREM
TRABALHAR NUM LOCAL
À SUA ESCOLHA
CERCA DE 83% DAS PESSOAS afirmam que um modelo de

trabalho híbrido é o ideal, dando a possibilidade de trabalhar
remotamente, de qualquer lugar, entre 25% e 75% do seu tempo. Numa altura em que as organizações fazem planos para
que os seus colaboradores regressem ao local de trabalho, o
estudo global da Accenture ‘The Future Of Work: Productive
Anywhere’ mostra que 40% dos colaboradores sentem que podem ser produtivos e manter o bem-estar em qualquer lugar.
Mas encontrar um modelo híbrido que funcione para todas as
gerações pode ser um desafio: três em cada quatro membros
da Geração Z querem mais oportunidades para colaborar com
os colegas presencialmente, percentagem maior do que os da
Geração X (66%) e os Baby Boomers (68%). O trabalho mostra
ainda que o que separa os profissionais que são produtivos
em qualquer lugar (40%) daqueles que se sentem desconectados e frustrados (8%), não é o stress, mas o facto de terem
os recursos certos, a nível individual e organizacional, para
os ajudar. Recomenda-se que as organizações potenciem um
novo modelo de gestão de RH, projetem o trabalho à volta
das pessoas, criem fluência digital e coloquem as pessoas em
primeiro lugar.•

Não é o stress
que interfere com
a produtividade
no trabalho à
distância, mas
o facto de se ter
ao alcance os
recursos certos

PORTUGUESES QUEREM MOTORES
DE BUSCA MAIS EFICIENTES
APESAR DE FAMILIARIZADOS com a pesquisa na internet, cerca

de metade dos utilizadores gostaria de ser mais eficiente. 85%
dos utilizadores usam os motores de pesquisa para procurar
informação, sendo (43%) numa frequência de uma a cinco
vezes por dia e 28% mais de dez vezes/dia. Os dados são do
estudo “Como pesquisam os portugueses?”, da Google, que
concluiu que a maioria dos utilizadores (58%) não conhece
truques para otimizar a sua pesquisa online e quase metade
(48%) quer saber mais sobre como tornar a sua pesquisa mais
eficiente. Nos dispositivos utilizados para pesquisar, a maioria
dos inquiridos prefere o computador (59%) ao mobile (33%) e
usam os motores de busca para aceder aos meios de comunicação para ler notícias relevantes sobre a atualidade /61%), ter
informação sobre produtos e serviços antes de fazer compras
(43%) e encontrar informação útil para tarefas do dia a dia
(39%). As utilizadoras do sexo feminino recorrem mais à pesquisa para facilitar as tarefas do quotidiano e tomar decisões
de compra sobre produtos ou serviços, enquanto os homens
pesquisam mais online para encontrar informações úteis para
o seu desempenho profissional ou entretenimento.•

A Google concluiu
que a maioria dos
seus utilizadores
não conhecem
truques para
otimizar as suas
pesquisas online

NUMEROS

A PANDEMIA forçou as economias a entrar a fundo na era

digital, com as empresas líderes a acelerarem a sua estratégia digital-first, implementando os seus planos quatro
vezes mais depressa do que antes. Foi reduzido o tempo de
implementação da sua infraestrutura digital, expandindo-se
para diversos pontos edge e integrando clouds múltiplas.
Estas tarefas, que levariam dois anos a efetivar-se, são
agora concluídas em apenas seis meses. A conclusão é do
mais recente Global Interconnection Index, da Equinix. Este
ritmo acelerado de transformação digital deverá continuar
a alimentar o rápido crescimento da largura de banda de
interconexão. Assim, a largura de banda de interconexão
global – medida da conectividade privada para a
O ritmo acelerado
transferência de dados entre organizações – dede transforverá suplantar os 21.485 Terabits por segundo
mação digital
(Tbps), ou 85 Zetabytes por ano, até 2024, o
deverá continuar
que representa uma taxa de crescimento anual
a alimentar o
crescimento da
composta a cinco anos de 44%. Este crescimenlargura de banda
to está alinhado com a crescente procura por
de interconexão
infraestruturas digitais por parte das organizações, necessária para colocar mais negócios online, facilitar a integração eletrónica com parceiros e cadeias
de fornecedores e abranger mais pessoas em ambientes de
trabalho híbridos e dispersos.•

80 MIL MILHÕES

Foi o total do investimento, em dólares, na
inteligência artificial no ano passado. Só
os Estados Unidos representaram 45 mil
milhões, seguindo-se a China, com 20 mil
milhões e a Europa a 27, com apenas 3,5
mil milhões. Os valores são da OCDE, que
destaca que a mobilidade e os veículos
autónomos absorveram quase 20 mil
milhões, seguidos da saúde, produtos
farmacêuticos e biotecnologias.

7 MIL MILHÕES

É o valor em dólares que as 50 marcas de
luxo mais valiosas do mundo perderam
até setembro deste ano, com o impacto
da pandemia. Números da Brandfinance
indicam que o valor acumulado das
marcas desceu para 219 mil milhões, mas
que a Covid-19 tem sido um catalisador
da mudança para o e-commerce e a
sustentabilidade. A Porsche é a marca mais
valiosa do mundo.

2,4 MIL MILHÕES

Quantia anual, em euros, gasta pelos
europeus na compra de carregadores
autónomos que não vêm com dispositivos
eletrónicos, segundo estimativas de Bruxelas.
Os carregadores descartados e não utilizados
são ainda responsáveis no espaço europeu
por 11 mil toneladas de e-waste por ano.
Por isso, criar uma solução comum de
carregamento para todos os dispositivos
eletrónicos é o caminho.

118 MILHÕES

Montante da multa, em euros, que a Altice
terá de desembolsar e que acaba de ser
confirmado pelo Tribunal de Justiça da UE.
Ainda assim, reduziu em 6,22 milhões o valor
aplicado pela Comissão Europeia em 2018,
por ter comprado a então PT Portugal sem
autorização regulatória. Na altura, foi a multa
mais alta de sempre para uma infração deste
tipo.•

ILUSTRAÇÃO DRAWKIT

DIGITAL-FIRST NAS EMPRESAS
CRESCE 4 VEZES MAIS DEPRESSA
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5 perguntas

RICARDO MARTINHO

Formação e captação
de talento é o desafio
Adotar uma cultura de inovação, com incorporação de tecnologias disruptivas, é, para Ricardo Martinho, fundamental. Presidente da IBM Portugal desde setembro, está convicto de que o
grupo tem todas as capacidades para responder às novas necessidades do mercado.
Texto de Isabel Travessa Fotos Vítor Gordo/ Syncview

Estar na IBM desde 1998 é uma
vantagem para liderar a operação?
Estar na IBM há mais de 20 anos, ter
passado por diversas áreas e cargos,
incluindo a área técnica e vendas,
permitiu-me ter um bom conhecimento do mercado local, clientes
e ecossistema. É uma excelente
vantagem. Destaco ainda o meu percurso internacional, que me permitiu
alargar a rede de networking na IBM,
o que, sem dúvida, me ajudará a
liderar da melhor forma a operação.
O que mudou na IBM Portugal,
com a pandemia e o spin-off da
Kyndryl?
O spin-off da área de serviços de
gestão de infraestruturas foi uma decisão que resultou da transformação
dos últimos anos, que tem passado
por uma aposta estratégica na tecnologia da IBM, incluindo soluções
de software e sistemas (servidores
e storage). Há dois anos, fizemos a
nossa maior aquisição de sempre, da
RedHat e desde então otimizámos o
portefólio. Somos agora uma empresa de soluções de cloud híbrida e IA,
além de continuarmos a investir em
consultoria, para ajudar os clientes
a fazer a sua transformação digital.
Reformulámos por completo o nosso
go-to-market, estamos a investir no

10

ecossistema como nunca e temos
feito aquisições em áreas como a IA
e cloud. Além do trabalho remoto
alargado, a pandemia não teve grandes implicações internas. Já estávamos habituados ao trabalho remoto.
A pandemia veio sobretudo acelerar
a transformação nos nossos clientes,
trazendo a urgência da transição
digital. Assistimos a um aumento
de contratação nos nossos centros
de nearshore, demonstrando que a
nossa aposta local estava certa. Esta
nova IBM, mais ágil, centrada na
tecnologia, focada na inovação, vem,
sem dúvida, responder ainda melhor
às novas necessidades, geradas
também pela Covid-19.
Inicia este desafio quando chegam
os fundos europeus, como o PRR,
com os quais se promete transformar o país. Qual é a sua ambição?
É crítico continuar a investir no processo de transformação digital, pois
será fundamental para transitarmos
para um modelo económico mais
sustentável, moderno e competitivo.
O PRR e os fundos europeus são
uma excelente oportunidade para
promovermos a transição digital, na
AP e no tecido empresarial. A adoção
de uma cultura de inovação, com a
incorporação de tecnologias disrupti-

vas, é fundamental para o posicionamento competitivo do país.
As empresas portuguesas estão a
reinventar-se através da tecnologia de forma acelerada, ou apenas
a começar?
Já vínhamos a assistir a uma progressiva transformação das empresas, para operarem de forma mais
eficiente e inovadora, num mundo
cada vez mais digital. A pandemia
veio acelerar esta necessidade. Mas
há ainda muito por fazer na digitalização no nosso país e no mundo.
Podemos é dizer que, agora sim,
estamos a assistir à tão falada transformação digital.
Sendo as qualificações digitais
uma aposta estratégica, poderá
resolver-se o problema da falta
de talento, ou o tema terá de ser
abordado de outra forma?
Há recursos talentosos e qualificados, universidades reconhecidas
internacionalmente pela sua qualidade, mas temos de conseguir reter
talentos e apostar na requalificação
e formação para as necessidades
atuais e futuras. Tem de se investir na atualização dos currículos,
com crescente articulação entre os
mundos académico e empresarial,
e na promoção de uma cultura de
empreendedorismo, fundamental
para a inovação. Sabemos que a
Europa pretende dotar 80% dos
europeus de competências digitais e
que o desenvolvimento de competências é um dos objetivos do PRR.
Se queremos gerar um impacto positivo na economia e desenvolver um
modelo mais sustentável, é crítico
que, nos próximos anos, se promova
a inovação, tecnologia e formação
das competências do futuro. É, por
exemplo, o que estamos a fazer nos
nossos centros nearshore da Softinsa
em Tomar, Viseu, Fundão e Portalegre, em colaboração com autarquias
e politécnicos.•

“Reformulámos por completo o nosso go to market, estamos a investir no ecossistema
como nunca e temos feito aquisições em áreas como a IA e cloud”, reporta o novo
presidente da IBM Portugal
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“É com sentido de missão que abraço este desafio”
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PULSO
FIRME
COM O PRR
Fernando Alfaiate é o líder da Estrutura de Missão
Recuperar Portugal, que faz a coordenação
técnica e de gestão do PRR. É conhecido pelo seu
rigor implacável, disciplinado e intransigente.
Diríamos mais: o rigor é o seu mantra
profissional.
TEXTO DE ANA RITA RAMOS E ISABEL TRAVESSA
FOTOS DE VÍTOR GORDO/ SYNCVIEW
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“É preciso desmontar a ideia de que a ‘bazuca’ resolverá todos os problemas”
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Fernando Alfaiate não faz por menos. Quer fechar o ano de 2021 com 100% dos
€16.644 milhões do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) já contratualizados
com todas as entidades responsáveis pela execução dos 83 investimentos e 37
reformas até 2026. Em causa estão 20 componentes – da saúde à habitação, da
escola digital à descarbonização da indústria, da cultura ao mar. Com este mega
desafio, o gestor da “bazuca” europeia pode continuar a fazer o que já fazia quando estava na comissão diretiva do Compete 2020: dar cartas na política de gestão
dos fundos comunitários em Portugal.
Homem discreto, não gosta das luzes da ribalta e isso talvez lhe venha das
suas origens no interior do país. “Nasci numa aldeia no concelho do Sabugal,
distrito da Guarda, e as pessoas são mais simples, mais transparentes”, afirma
com o seu olhar tranquilo, de quem observa mais do que fala. Na semana em que
nos concedeu esta entrevista, antes do “chumbo” no Parlamento do OE 2021 e da
crise política que desencadeou, já se sabia da notícia de que a sua equipa tinha
contratualizado 54% do PRR, valor acima do previsto, e isso causou-lhe apenas um
sorriso manso e otimista, sem fogo de artifício ou autoelogios, que menospreza.
Para quem o ouve falar, até parece fácil. Diz, quem o conhece bem, que ele sabe
como navegar no complexo ecossistema dos fundos estruturais, o que no caso
do PRR é uma mais-valia única, num contexto em que o país tem os olhos postos
neste homem que até aqui trabalhou na sombra.
Nasceu na aldeia de Soito e trouxe para o mundo do trabalho toda a simplicidade do que foi crescer no campo, numa família com seis irmãos: não tem, de todo,
o perfil do executivo que comanda as instituições sentado no seu gabinete. É um
gestor de portas abertas, diligente e obstinado. Tem uma admirável entrega ao
trabalho, mas é o rigor de que não abdica que é a sua imagem de marca. Apesar
da sua aparência tranquila, tem uma força beligerante que o leva a ser obcecado
por cumprir os objetivos a que se propõe. Na gestão do PRR adotou uma estratégia
simples: manter o plano rigorosamente em funcionamento. Parece pouco. Mas
é muito. Pelo menos, garante algo fundamental na gestão de um projeto desta
magnitude: previsibilidade.
Fernando Alfaiate está, literalmente, no olho do furacão. Mas recusa ser um homem com poder, apesar de ter a responsabilidade pela boa aplicação de 16 mil milhões de euros que prometem tornar o país bem mais competitivo. Uma qualidade
que lhe é apontada é o facto de saber trabalhar em equipa. Três cabeças pensam
melhor do que duas, especialmente se todas forem inteligentes e tecnicamente
irrepreensíveis. Filho de um pequeno comerciante de frutas, Fernando Alfaiate
tem muito orgulho nas suas raízes e na sua família. “Entrei no mundo profissional
aproveitando uma infância tida com toda a liberdade”, conta ele. Há coisas que
não se esquecem: por exemplo, as viagens que fazia com o pai, por esse Portugal
fora, a acompanhá-lo no seu pequeno negócio. “Ele foi o meu primeiro professor
de economia”.
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“Não sinto que cheguei
ao topo, ou que isto
seja o culminar de uma
carreira. Assumi o desafio
como mais uma etapa no
percurso de alguém que
sempre trabalhou em
fundos estruturais. Ganhei
experiência, ganhei a
confiança das pessoas que
trabalharam comigo ao
longo do tempo – políticos,
gestores, técnicos. Foi
um percurso a subir
patamares”
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Como encarou o convite para gerir o PRR? É apenas
mais um desafio profissional, ou algo que pode mudar
a sua vida?
Não sinto que cheguei ao topo, ou que isto seja o culminar de uma carreira. Assumi o desafio como mais
uma etapa no percurso de alguém que sempre trabalhou em fundos estruturais. Ganhei experiência, ganhei a confiança das pessoas que trabalharam comigo
ao longo do tempo – políticos, gestores, técnicos. Foi
um percurso a subir patamares.
Mas é um desafio grande, que o deve ter feito ponderar… Porque agora tem os holofotes todos em cima de
si.
Sim, é verdade. O que me fez decidir foi a hipótese de
liderar uma equipa de missão para concretizar um plano. Missão – esta palavra faz toda a diferença. É mesmo com sentido de missão que abraço este desafio.
É seguramente uma grande responsabilidade, até porque há no país a pressão de que este projeto tem de
correr bem, este desígnio tem de ser cumprido.
A nível de visibilidade, de facto, não se compara com
o que fiz anteriormente. O
PRR, sendo um programa
de investimento estruturante para o país, sendo
um adicional aos investimentos normais do quadro financeiro plurianual,
acaba por ter uma visibilidade excessiva, como
se fosse a panaceia para
todos os problemas. O
que não é possível. O PRR
faz parte de um sistema
multifundos previsto para esta década, que completa
todos os apoios que já existem. É mais uma peça de
um puzzle – uma peça com grande relevância, é certo,
mas não é a única. É preciso contrariar a ideia de que
a “bazuca” resolverá todos os problemas. Se olharmos
para o PT2030, temos quase o dobro da dotação do que
o PRR. Associando as duas coisas, é um instrumento
muito poderoso, mas sempre numa visão global – Estratégia 2030.

das já não me cabe comentar. Eu sou o homem da execução. O gestor de uma estratégia que já está definida.
Como gere o stress? Estes tempos têm-lhe causado ansiedade?
A ansiedade existe sempre, mesmo para quem está habituado ao mediatismo.
Gosta dessa visibilidade?
Eu tenho um perfil muito técnico. A minha maneira de
ser não vai ao encontro da promoção da visibilidade,
que para mim não é importante. Mas preciso de ter voz
para responder a opiniões ou comentários que são desajustados ou que prejudiquem a verdade dos factos .
Não gosto que as pessoas tirem ilações contrárias à verdade. Daí a importância de aparecer, de falar dos objetivos e dos resultados que o PRR pode proporcionar.
Apenas e só com essa finalidade. Gosto do reconhecimento, claro. Mas não gosto de me andar a promover
em entrevistas ou em conferências sucessivas.
Quais foram os momentos que forjaram a sua personalidade até hoje? Os momentos mais importantes da
sua vida?
Nasci numa aldeia, Soito, Concelho do Sabugal,
distrito da Guarda. O meu
pai tinha um negócio de
frutas, era grossista e armazenista. Quando era
adolescente, o meu orgulho pessoal era trabalhar
com ele. Ele gostava de me
colocar a fazer coisas de
gente grande. Daí o meu
gosto pela gestão e pela
economia. O meu primeiro professor de economia foi
o meu pai, nas viagens que fazíamos por Portugal, nas
estradas que percorríamos juntos.

Gosto do reconhecimento,
claro, mas não gosto de
me andar a promover
em entrevistas e noutros
fóruns

Resumindo: sente o peso do compromisso que assumiu?
É uma responsabilidade a nível técnico. O plano foi assumido por Portugal. A responsabilidade que tenho é
de executá-lo. Para isso, terei de fazer relatórios semestrais de gestão relatando o cumprimento dos objetivos
e execução de todos os investimentos previstos no
PRR. A responsabilidade das opções estratégicas toma-

Eram lições privadas? Que recordações tem desses
tempos?
Eu sou o mais novo de seis irmãos, três rapazes e três
raparigas. O meu pai dava-nos verdadeiras lições da
vida, que aprendíamos no relacionamento negocial,
quer com os fornecedores, quer ocm os clientes. Eu era
muito novo quando comecei a trabalhar com ele. Por
vezes abdicava de ir brincar com os meus amigos para
ser seu ajudante. Aprendi muito.
E depois?
Depois, aos 18 anos, vim para Lisboa tirar o curso de
Economia. Foi uma fase desafiante, porque a minha
mãe não queria que eu viesse e oferecia-me dinheiro
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para eu ficar. Perguntava-me: “Quanto é que queres
ganhar para não ires estudar para Lisboa?”. Ela achava
que eu tinha perfil para continuar com o negócio da família. Mas eu sabia que já havia muita gente para ajudá-los e decidi traçar um caminho diferente.
O que o levou a trocar o certo pelo incerto?
Precisei de criar uma certa distância, porque se tivesse
ficado a estudar mais perto, talvez não tivesse cumprido o meu objetivo de tirar um curso superior de Economia. Tinha de ter um foco, não me quis dispersar e
sucumbir aos apelos da minha mãe.
Veio sozinho? Foi a primeira experiência que teve longe dos seus pais?
Os primeiros tempos foram terríveis. Sentia muita
saudade. Quando, ao fim de quatro meses, voltei a ver
o meu pai e a minha mãe, foi uma emoção indescritível. Não pensei que sentiria tanta falta deles. Mas a minha ideia foi criar um certo distanciamento. Quando
acabei o curso, o professor de avaliação de projetos de
investimentos, dr. Manuel
Machado, responsável por
um programa operacional no primeiro quadro
comunitário de apoio,
proporcionou a oportunidade paratrabalhar com
ele. Entrei aí no mundo
dos fundos comunitários.
Eram apoios a projetos de
investimento com o objetivo de levar a eletricidade
a locais remotos, projetos
na área do gás natural, os primeiros programas de eficiência energética... Depois, estive vários anos ligado a
programas de energia no segundo Quadro Comunitário de Apoio. Assumi várias responsabilidades técnicas
e mais tarde de direção.

plicidade, a amizade e a forma como ajo com as pessoas, muito aberta, é prova disso. Não tenho dúvidas de
que estas características vêm de eu ter nascido no seio
desta família e da minha aldeia. O meu pai ensinou-me
que o mais importante da vida é o nosso nome, a nossa
credibilidade. Essa é uma construção que aprendi com
ele. Isso nasceu lá. O campo é algo único. A paz da natureza, a simplicidade, a transparência, a ligação das
pessoas, é muito diferente.
Consegue que os seus filhos sintam essa ligação especial?
Eles, a Lara e Rodrigo, neste momento, até gostam
mais de ir lá do que eu. Nas férias passam tempos incríveis no meio do campo. O Rodrigo, o mais novo, de 18
anos, que adora cavalos, pondera um dia ir viver para
lá. Quer fazer coisas relacionados com natureza, com
agricultura, com os animais. Fico muito satisfeito com
isso. Só tenho pena de não lhe ter dado uma lição de
vida tão forte como o meu pai me deu.

O poder que sinto é o
de encarar com justiça
as decisões que tenho
de tomar. Esse é o meu
verdadeiro poder

Nunca pensou regressar às suas raízes?
Sim, penso bastante nisso. Quem sabe, futuramente,
possa acontecer. Mas não se proporcionou. As responsabilidades e os desafios foram surgindo, a voracidade
da vida não permitiu.
Mas continua a ter ligação à sua aldeia?
Sim, vou sempre que posso: no Natal, Páscoa e em ocasiões especiais. Os meus pais já faleceram, mas continuo a juntar-me lá com o meus irmãos, filhos e sobrinhos.
É uma pessoa diferente devido à sua ligação ao campo? A sua génese é diferente por causa disso?
Sim, isso influenciou no bom sentido, julgo eu. A sim-
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As pessoas da sua terra
sentem-se orgulhosas do
seu percurso e do cargo
que abraçou agora?
Sim, muito! Querem saber, fazem perguntas,
lêem as notícias no jornal.
Há muto carinho.

O Fernando Alfaiate é visto como alguém que tem
muito poder. Sente-se um
homem poderoso?
Não me considero uma pessoa poderosa. O poder de
conceber o PRR não foi meu. O meu poder é apenas
técnico, que utilizarei de forma justa, para cumprir
este plano. Mas parece-me exagerado pensar que eu
tenho mais poder além desse. O poder que sinto é o de
encarar com justiça as decisões que tenho de tomar.
Esse é o meu verdadeiro poder. O PRR tem de ter a capacidade de demonstrar esse rigor.
O poder pode tornar-se perigoso? Quando, por exemplo, deixa de ser escrutinado e sujeito a contrapoderes?
Sim, esse poder é perigoso. Todavia o modelo de governação e controlo do PRR garante que não sejamos permeáveis a qualquer influência externa.
Poder ameaçador é aquele que é silencioso, não-transparente, que escapa ao nosso controlo?
Sim. O meu desafio não tem absolutamente nada a
ver com isso. Tenho uma missão e muito trabalho pela
frente. Só isto. E uma vontade de tratar todos por igual

Mark Making
the way forward

We promote the transformation of business and society,
through innovative solutions and services,
setting people at the center of everything.
Welcome to the human technological revolution.
www.minsait.com
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e total transparência e com o devido controlo da boa
aplicação dos recursos públicos.
Já tem a equipa completa para essa missão?
Estamos a constituir a equipa. Neste momento somos
15 pessoas, mas seremos 60 no total. O quanto antes
queremos preencher os lugares para esta estrutura de
missão.
Mas 60 pessoas, para todo o trabalho que têm pela
frente, não é pouco?
Esta equipa será o núcleo central de gestão, depois teremos várias entidades responsáveis pela execução das
reformas e dos investimentos do PRR que nos ajudam.
O reporte regular é uma das áreas em que utilizaremos
mais recursos. Os marcos e as metas têm, ao longo do
processo, de ser validados, para que em cada reporte
semestral não haja surpresas. Eu prefiro assim. Desta
forma temos tempo para discutir, corrigir algo se for
necessário e, assim, ter a certeza de que nada corre mal.
Tem agora uma ferramenta para controlar a execução
do PRR, a Fenix, uma plataforma digital criada por
Bruxelas para a UE27.
Isso é uma vantagem?
É exatamente essa ferramenta, disponibilizada
pela Comissão Europeia,
que vai conter todos os
passos. É aí que vamos
carregar os documentos
que evidenciam o cumprimento de todos os marcos
e metas. Temos como objetivo, com base na documentação dos marcos e
metas até final do ano, submeter o primeiro pedido de
pagamento à Comissão Europeia.

Disse ao Expresso que queria contratualizar 100% das
verbas do PRR ainda este ano. O que lhe permite fazer
estas projeções?
Primeiro, temos entidades públicas – intermediários
responsáveis pela execução dos projetos. Quando falo
de contratação, é com essas entidades públicas para
a execução, estamos a lidar com eles continuamente
tndo em vista a realização dos investimentos. O PRR
tem uma execução temporal muito curta, assim sendo,
temos de começar o quanto antes. E para isso temos
de ter a contratualização com essas entidades responsáveis, que ficam com um cronograma e obrigações
contratuais para concretizarem essa execução dos investimentos do PRR. Este é o nosso primeiro objetivo.
Mas contratualizar não é executar e a experiência que
temos com os fundos estruturais não é muito boa nesse aspeto. Há sempre atrasos na execução, verbas que
nunca chegam a ser aplicadas…
Isso não é verdade.
No Portugal 2020, a taxa de execução das verbas não
ficou muito aquém do
esperado? O que falhou?
Porque é que temos este
problema de execução das
verbas estruturais? Faltam estruturas?
Que eu saiba o PT2020 não
falhou. Aliás, a execução
do PT2020 só termina em
2023. Há uma leitura completamente errada deste
aspeto,
completamente desadequada. Não há
qualquer atraso. Há mais
dois anos e um trimestre
para executar todos os projetos que já estão aprovados
– e em overbooking. Ou seja, vai é existir verba adicional
que o Estado ainda terá de injetar – ou até passar para
o PT2030. Não há a perda de um cêntimo no caso das
verbas do PT2020! E não houve ao longo da nossa história. Portugal, neste ponto de vista da execução e da
fraude, tem níveis de registo muito positivos, mesmo
comparando com outros países.

O PT20 não falhou. Aliás,
só é suposto terminar
em 2023. Há uma leitura
completamente errada
deste aspeto. Não há
qualquer atraso

Gerir o PRR tem sido um grande desafio de liderança?
Sim, tento manter as equipas motivadas. Temos de
trabalhar de forma redobrada, é um efeito de contágio
que só resulta se houver motivação e entusiasmo. Estou muito satisfeito com a equipa, unida, coesa e com
a enorme capacidade técnica especializada.
Com o orçamento anual de que dispõe, consegue ter
a qualidade da equipa que quer, recorrendo ao setor
privado?
Sim, o orçamento é suficiente. O objetivo é agilizar o
processo de recrutamento, permitir-nos contratar pessoas nas modalidades previstas na Resolução do Conselho de Ministros que criou a Estrutura de Missão.

20

Mas disse numa entrevista que, sendo um plano a cinco anos, o PRR era um verdadeiro desafio de execução
temporal.
Sim, é verdade. Temos de estar conscientes desse desafio. Mas é um desafio exequível. Eu não teria assumido
este projeto se não acreditasse no modelo e no timing
da execução. Vai dar muito trabalho do ponto de vista da monitorização e do acompanhamento do nosso
lado, teremos de ser muito insistentes com as entida-

THE
RISING
RESILIENT
Organizações que priorizam as suas forças de trabalho são aquelas
com maior probabilidade de prosperar. Criando ambientes de trabalho
que promovem segurança, motivação e sentido de propósito, estas
organizações estão mais preparadas para enfrentar desafios.
São organizações resilientes, em ascensão.

A sua organização está preparada para
promover uma cultura de Resiliência?
Faça Download do Relatório

Começar o Assessment
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des para cumprirem os prazos, mas tudo faremos para
cumprir os objetivos.
O Presidente da Associação Nacional de Municípios
disse estar preocupado com a execução do PRR por
causa da legislação pública, das contratualizações, da
burocracia. Vai ter de haver legislação nova para agilizar os processos burocráticos?
Relativamente ao código da contratação pública já
houve flexibilizações recentemente concretizadas!
Agora temos é de realizar o trabalho. Não posso compactuar com a afirmação de que legislação é sinónimo
de burocracia gratuita, ainda para mais quando essa legislação existe para evitar conflito de interesses.
O que se pretende com o PRR é um impacto estruturante e duradouro na vida das pessoas e que fomente
o movimento reformador. Como é que se mede isso?
O PRR tem uma característica diferente em termos de
conceção estratégica. Não tem apenas investimentos.
A estes está também associado um conjunto de reformas.
Em termos de Unidade de Missão estava previsto a
criação de um sistema de controlo interno para detetar irregularidades. Como está esse projeto?
Não é um projeto. Faz parte das condições de base exigidas pela Comissão Europeia para podermos funcionar.
Isso implicou criarmos um conjunto de procedimentos manuais e códigos para evitar a fraude, o conflito
de interesses e duplo financiamento, que serão alvo de
escrutínio por parte da Comissão de Auditoria e Controlo e pela Inspeção Geral de Finanças.
Como é a vossa relação com a Comissão de Acompanhamento?
Temos tido reuniões de trabalho e uma abertura total
da nossa parte para que acedam à informação de que
precisam para fazer o devido acompanhamento.
Ao nível da transparência e prestação de contas, como
se garante a concretização plena dos objetivos?
Todos os programas comunitários que conheço tiveram sempre execução plena. Não houve qualquer má
gestão que levasse o Estado-membro a perder dinheiro
que lhe estava atribuído da Comissão Europeia. Temos
de contrariar essa ideia de uma vez por todas. Porque é
totalmente falsa!
Disse que em 2026 espera que o país esteja melhor do
ponto de vista macroeconómico do que no período
pré-pandemia. Não é um cenário demasiado otimista?
Não fui eu que disse. É o que está previsto no cenário
macroeconómico do PRR. Mas se me perguntar se, enquanto economista, acredito nesse cenário, digo que
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sim. Serão feitos investimentos nesta década, e não só
via PRR, que terão grande impacto na criação de emprego e noutras variáveis. Isto num cenário em que não
existam outras adversidades.
Um estudo recente da CIP mostrou que a maioria dos
empresários portugueses não preveem qualquer impacto positivo do PRR nas suas atividades. Como é
possível? De onde virá esta perceção?
O PRR incentiva a incorporação de conhecimento e
tecnologia que impulsionará a inovação. E esta é, precisamente, uma das fragilidades que os diversos estudos científicos detetam nas empresas. O PRR criou
mecanismos para acelerar esta transferência de conhecimento para as empresas. Tem uma dotação de cerca
de mil milhões de euros para este grande objetivo estruturante. Não percebo estas afirmações.
Estão porque é que as empresas estão tão descrentes
no impacto do PRR?
Há um conjunto de outros fatores essenciais que o PRR
toca, como a digitalização e a sustentabilidade. Conseguir a neutralidade carbónica, por exemplo, com metas e objetivos definidos. Fico algo desapontado ao perceber que as empresas portuguesas não estão a olhar
para estes sinais…
É preciso uma mudança de mentalidades?
Competitividade das empresas não implica apoios
diretos. O empresário fica satisfeito quando recebe
um apoio direto. Mas a competitividade de um país é
mais que isso. Precisamos primeiro de construir uma
envolvente empresarial forte, sustentada, digital, e
aí seremos mais competitivos. A visão individual dos
empresários e dos apoios individuais e diretos não é
compatível com investimentos estruturantes e transformadores de uma economia.
Dizem que o PRR é uma oportunidade única para o
país. Teremos efetivamente capacidade para disputar
um lugar cimeiro na economia europeia?
Vai depender dos atores que vão liderar o processo, dos
gestores e empresários. Temos uma visão estratégica
para nos tornarmos líderes em temas como a sustentabilidade, a neutralidade carbónica e a digitalização das
empresas. Temos essa orientação estratégica e recursos
disponíveis. Mas precisamos do impulso e da garra
empreendedora dos gestores das empresas. Estes têm
de olhar para estas oportunidades como sinais de direcionamento estratégico. O Estado pode apenas criar as
condições de uma envolvente empresarial favorável. O
resto está nas mãos dos gestores das empresas.•
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THE FUTURE OF
HR DATA-DRIVEN

TALENT
MANAGEMENT
Na The Key Talent criámos soluções digitais, ágeis e inteligentes que, apoiadas
por dados, representam uma nova forma de gestão de RH e nas experiências
proporcionadas para a atração, seleção, avaliação e gestão de talento. Somos uma
empresa de Tecnologia e Serviços de RH que o ajuda a enfrentar os desafios da
transformação digital, diversidade, employer branding, candidate experience,
upskilling e reskilling. Com a nossa tecnologia e know-how conseguimos garantir
que a experiência do participante e os dados andam de par em par.

Está pronto para a mudança na gestão de talento?
Comece com os dados.
Dê-nos 20 minutos e fique a conhecer o que
podemos fazer pela sua empresa.

Upskill
Talent
Partner

www.thekeytalent.com

em destaque
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SUCESSO CÓDIGO
SUCESSO
A primeira edição do programa de requalificação
UPskill foi um êxito e pode já mesmo ser considerada
um caso de estudo. Em contexto de plena pandemia,
foram vários os obstáculos ultrapassados com um
espírito colaborativo único entre todos os parceiros
envolvidos. A segunda edição já começou e as
expectativas não podiam ser maiores.
TEXTO DE ANA SOFIA RODRIGUES FOTOS VÍTOR GORDO/ SYNCVIEW E CEDIDAS
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em destaque

NÚMEROS DA PRIMEIRA FASE

5300 candidatos
430 formandos

Mais de

31 anos foi a idade média dos formandos
22% de mulheres presentes no programa
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ações de formação que decorreram em 7
localidades do País: Castelo Branco, Guarda,
Lisboa, Porto, Setúbal, Sintra e Viseu

91% dos formandos recomendariam este programa
aos seus colegas

O secretário de
Estado para a
Transição Digital,
André de Aragão
Azevedo, na
cerimónia de
lançamento da 2ª fase
do UPskill frisou a
importância que este
programa tem para
o desenvolvimento
do país e revelou:
“As empresas já nos
sinalizaram mais de
800 potenciais lugares
de contratação”
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“

O

UPskill abriu-me a porta mais difícil de
todas, que foi a primeira. Agora, vão surgir
muitas outras e só tenho de aproveitar!”.
Vânia Figueira foi uma das participantes na
primeira edição do programa UPskill e resume, desta
forma, o modo como uma pequena decisão alterou de
forma tão grande a sua vida. Com 39 anos e um filho
de sete, Vânia estava desempregada. Após vários anos
a trabalhar em investigação científica na área de Ciências Farmacêuticas, procurou maior estabilidade na
área administrativa de recursos humanos, mas acabou
por também não ser solução. No ano passado, recebeu
um email do Instituto do Emprego e Formação Profissional, divulgando o UPskill. “Pensei que seria algo
interessante para os jovens que querem experimentar
algo de novo... Mas achei que não era para mim”. De
qualquer forma, resolveu visitar o site por curiosidade.
“Foi uma surpresa, porque percebi que afinal poderia candidatar-me”. De facto, Vânia possuía o perfil
indicado: pessoas desempregadas ou em situação de
subemprego, com, no mínimo, o ensino secundário
completo. Inscreveu-se,
efetuou os testes necessários, passou na entrevista
e foi uma das selecionadas. No último trimestre
de 2020, começou o período de seis meses de formação, no seu caso em Java,
no Porto. “A formação é
intensiva, dá trabalho e é
preciso estudar bastante,
mas naqueles meses é a nossa ocupação a tempo inteiro”. Sente que o maior fator de motivação foi “a expectativa de ser contratada no final”. E foi mesmo isso que
aconteceu: após um estágio de três meses na Minsait,
a empresa propôs-lhe ter formação numa outra área.
“Aceitei e agarrei a oportunidade. Integraram-me em
projeto, logo de seguida, e estou muito satisfeita”.
Foi o início de uma nova carreira. “A paixão que tinha
pela investigação, faz-me gostar desta área. Descobri
que adoro programar e tem muito a ver com a forma
de abordar os problemas, de pensar, explorar, tentar ir
mais longe, procurar saber porquê. Agora, é continuar
a aprender, pois o mundo das tecnologias de informação está sempre a evoluir e é inacreditável os contactos

que já tenho tido de pessoas da área. Fiquei mesmo
muito surpreendida: há muita, muita procura e não
tinha noção que havia tanta falta de pessoas!”.
APOSTA URGENTE
Foi exatamente para colmatar a falta de pessoas com as
competências digitais certas que surgiu a ideia de criação do Programa UPskill. O problema não é de agora, a
falta de recursos humanos em TIC já era uma realidade,
mas a pandemia veio acelerar ainda mais a situação. A
análise do Índice de Digitalidade da Economia e Sociedade de 2020, publicado pela Comissão Europeia,
coloca Portugal em 19º lugar em 28 países da União
Europeia e mostra que a dimensão em que estamos
mais longe da média europeia é a do Capital Humano,
em que nos encontramos em 21º (ainda que com uma
melhoria face ao 23º lugar de 2019). A capacitação de
profissionais é, mais do que nunca, essencial para a
recuperação económica e para um crescimento consistente e de longo prazo.
André de Aragão Azevedo, Secretário de Estado
para a Transição Digital,
frisou bem esta urgência,
na cerimónia de lançamento da segunda fase do
UPskill: “O setor da tecnologia vale hoje 13 mil
milhões em termos absolutos, representando já 6%
do PIB. É um mercado que
está com uma dinâmica
de crescimento impressionante. Em 2019, tínhamos 3,6% de especialistas TIC. O
objetivo é chegar a 2025 com 7%. É indiscutível que o
país vai precisar de quadros com este nível de especialização e será por via do digital que teremos um motor
de crescimento que transformará o nosso país”.
Com mais de 5.300 candidatos, a primeira edição
do programa já contribuiu com 430 formandos, tendo como meta, num prazo de três anos, preparar três
mil pessoas. Na segunda fase, oficialmente lançada no
passado dia 19 de outubro, em Bragança, o objetivo é
formar pelo menos mais mil profissionais. André de
Aragão Azevedo destaca alguns números que mostram
o sucesso da iniciativa: “Arrancámos, de novo, agora
com 300 vagas, e no próximo mês contamos abrir mais

Em 2019 tínhamos 3,6%
de especialistas em TIC.
O objetivo é chegar a 2025
com 7%
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Vânia Figueira e Bernardo
Rodrigues depois de terem
feito formação na primeira
fase do UPskill mudaram
as suas vidas. Ele foi
contratado pela Capgemini
Engineering e ela pela
Minsait

200. As empresas já nos sinalizaram mais de 800 potenciais lugares de contratação. Há aqui uma duplicação da capacidade de impacto deste programa. Temos
condições para estarmos muito otimistas”.
FAZER DIFERENTE
A diversidade de parceiros envolvidos e a forma comprometida como todos têm colaborado são unanimemente apontadas como um dos fatores diferenciadores
do programa. A mobilização transversal do Governo,
empresas do setor e instituições de ensino superior
deu frutos inovadores. De uma grande complexidade,
o programa conta com a coordenação da APDC e com a
participação de vários ministérios, do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, do
Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP),
do ISCTE- Instituto Universitário de Lisboa e de cerca
de duas dezenas de empresas da área das tecnologias
de informação e comunicação. “Foi um trabalho
muito profissional de um
grupo de pessoas que tornou possível o que muitas
vezes parecia impossível.
Que nunca questionou
se o que cada um estava a
fazer era da sua responsabilidade ou do parceiro do
lado, que nunca regateou
esforços para encontrar
saídas, porque soube sempre, mesmo depois de uma
discussão mais acesa, encontrar o caminho que permitiu que o grupo funcionasse como tal e que a solução
encontrada fosse sempre a melhor possível”, reconhece António Leite, Vice-Presidente do IEFP, em jeito de

balanço da primeira fase. Nuno Carvalho, partner na
Deloitte Portugal, uma das empresas fundadoras do
programa, destaca o espírito único sentido em mais de
um ano de trabalho: “Um dos pontos fortes do UPskill
é, sem dúvida, a celeridade com que as coisas são debatidas. Podemos ter boas intenções, mas cada parte
tem o seu ritmo e, neste programa, acho que há uma
mobilização geral. Estamos todos comprometidos e
com um enorme sentimento de responsabilidade. E é
bom sentir que esta dinâmica é partilhada, para que
cada entidade possa transmitir esse conforto também
internamente”.
EXIGÊNCIA NECESSÁRIA
Mas não se pense que foi um caminho fácil. O UPskill
é um programa muito exigente para todas as partes.
Para as empresas, porque aceitam o risco de assumir
o compromisso de contratação e de sinalizar
antecipadamente o seu
planeamento em termos
de recrutamento, além de
todo o apoio na formação
de formadores, quando
necessário. “O problema
foi a planificação com tanta antecedência. Não foi
uma gestão fácil. O negócio IT é muito dinâmico e a
formação das pessoas que
vão integrar esses projetos
tem que acompanhar esse ritmo. Este programa precisa de um tempo que nem sempre é fácil compatibilizar
com o ritmo do mercado”, reconhece Vicente Huertas
Pardo, CEO da Minsait Portugal.
Para as instituições de ensino superior, foi desa-

A diversidade de parceiros
e a forma como todos têm
colaborado são apontados
como um dos fatores
diferenciadores do UPskill
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Vicente Huertas Pardo, CEO da Minsait: “O negócio do IT é muito
dinâmico e a formação das pessoas que vão integrar estes
projetos tem de acompanhar esse ritmo”

Francisco Febrero, CEO da Inetum Portugal: “Na 1ª fase
contratámos cerca de dez pessoas, mas os resultados foram tão
interessantes, que agora estamos a pedir mais de 150”

DAR VOZ AOS PROTAGONISTAS
“Temos a ambição de que o UPskill sirva
de exemplo para outros programas de
qualificação que o país tanto precisa”,
Rogério Carapuça, APDC

“Para o resultado final só posso usar uma
palavra: espetacular!”,
Manuel Maria Correia, DXC Technology

“Este programa tem muitas
virtualidades. Uma delas é poder atrair
talento para zonas do Interior como
Bragança”,

Nuno Carvalho, partner da Deloitte Portugal: “Neste programa
acho que há uma mobilização geral”

Orlando Rodrigues, Instituto Politécnico de
Bragança

“É um modelo win win para todas as
partes”,
Nuno Carvalho, Deloitte

“É uma iniciativa de muito mérito.
Foi feito um trabalho de coordenação
excecional”,
Vicente Huertas Pardo, Minsait
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fiante pois abriram as portas às empresas, disponibilizaram a sua capacidade instalada por todo o país e flexibilizaram os seus conteúdos formativos. “A parceria
com as entidades empregadoras no desenho curricular
e na definição dos conteúdos foi uma prova para os
nossos docentes. Além disso, tiveram que se adaptar,
pois os formandos tinham formações de origem muito
diferentes, o que foi um desafio extra relativamente às
metodologias pedagógicas a usar”, descreve Maria José
Fernandes, Presidente do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave.
Para as pessoas que participaram no UPskill foi um
esforço rigoroso, pois passaram por um processo de seleção difícil e depois por nove meses de formação teórica e prática intensiva. Bernardo Rodrigues, um dos
participantes na primeira edição do UPskill, que agora
está integrado na Capgemini Engineering do Fundão,
reconhece: “É exigente mas não ao ponto de as pessoas não conseguirem fazer. Com empenho, é possível,
mesmo para quem não
saiba nada de programação. A maioria dos alunos
da minha turma estava
nessas condições”. Elogia
a entrega dos professores
da Escola Superior de Tecnologia de Castelo Branco,
que se “esforçaram ao máximo e deram tudo o que
podiam para nos conseguirem ajudar”. Mas alerta para a necessidade de
as pessoas terem um certo
perfil: “Têm de ter gosto por informática, serem pacientes, possuirem um bom raciocínio lógico e terem
uma boa capacidade de adaptação. De um dia para o
outro, as coisas ficam ultrapassadas e temos de estar
sempre a aprender”.
Ciente da sua complexidade, Rogério Carapuça,
presidente da APDC, considera que o UPskill é já “um
caso de estudo, que podemos replicar. Não é um programa de formação em abstrato; é um programa de
vagas concretas, orientadas para as necessidades do
mercado. Não é um programa para formar pessoas que
talvez um dia vão arranjar emprego... No UPskill, as
pessoas têm a garantia que, se tiverem sucesso académico no programa, pelo menos 80% irão ser contratadas. E isto é fundamental!”.

Leiria, Évora e Faro e o número de vagas disponíveis
quase duplica.
Uma das melhorias introduzidas é a possibilidade
de cada empresa formar turmas dedicadas, destinadas
apenas às suas necessidades de talento específicas,
onde escolhem a tecnologia tratada e a localização que
lhe for mais conveniente. “Na primeira fase, contratámos cerca de dez pessoas, mas os resultados foram tão
interessantes, que agora estamos a pedir mais de 150”,
conta Francisco Febrero, CEO da Inetum em Portugal.
“A nova possibilidade de termos turmas dedicadas e o
envolvimento das empresas nas várias fases do projeto
é muito interessante. E, para nós, podermos contratar
pessoas fora dos grandes centros de Lisboa e Porto é
muito importante”. O perfil diferenciado dos candidatos é outra vantagem que esperam continuar a obter
nesta segunda fase do programa. “Para nós é muito enriquecedor termos pessoas já com experiência profissional, que sabem como é a vida numa empresa. São
pessoas que são mais rapidamente incluídas, pois
já sabem trabalhar num
projeto, lidar com prazos e
responsabilidades ou estar
com os clientes”. A Deloitte é outra das empresas
que reforçou a sua aposta
no programa: “Incluímos
15 pessoas, na primeira
fase, mas agora, estamos
com um plano muito ambicioso para esta segunda:
165. O salto é muito elevado e só o damos porque estamos confortáveis com o
programa”, relata Nuno Carvalho. E elogia também o
perfil do talento contratado: “Sinto que as pessoas que
fazem uma aposta num determinado sentido, quando
mudam o rumo da sua vida, já têm uma maturidade
diferente, pois depararam-se com expectativas que
não foram cumpridas, com contextos de trabalhos que
não correspondiam às suas necessidades e, por isso,
agarram esta oportunidade com unhas e dentes. A sua
motivação e empenho estão a fazer toda a diferença”.
Entre as áreas de formação já solicitadas pelas empresas, nesta segunda fase, estão tecnologias como
.Net, OutSystems, Java, PowerPlatform, Microsoft
CRM, Cloud AWS, Cloud Microsoft Azure, Appian,
ServiceNow, Android, Datawarehouse BI, Robotic
Process Automation / V&V - Validation & Verification,
Salesforce e SAP. Agora, um dos maiores desafios é a
divulgação do programa e chamar pessoas, fazendo-as
acreditar que o UPskill é uma hipótese concreta de
uma nova oportunidade profissional. De presente e
futuro.•

Uma das novidades
introduzidas na 2ª fase do
UPskill é a possibilidade
de cada empresa formar
turmas dedicadas

FUTURO PROMISSOR
As inscrições para a segunda fase do UPskill abriram
no dia 14 de outubro. As expectativas são as melhores. A larga maioria das empresas volta a fazer parte
desta edição do programa e várias outras juntaramse agora. A formação será alargada a Braga, Coimbra,
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altice-empresas.pt

A Segurança
protege os negócios
As empresas estão expostas a diversas ameaças que podem provocar graves danos
no negócio ou parar a sua atividade. Seja qual for o setor ou dimensão da empresa,
a Altice Empresas dispõe de soluções para garantir a integridade das infraestruturas
e a segurança da informação. Soluções como o Cloud Backup, Segurança de Email,
Firewalls, Web Filter, Anti-DDoS, Security Operations Center (SOC) e muito mais.
Porque adotar soluções de segurança é vital para a continuidade e sobrevivência
das empresas no mundo digital.
Saiba o que a Altice Empresas pode fazer pela segurança da sua empresa
e por um Portugal mais digital.
Para mais informações fale com o seu gestor ou ligue 16 206

Empresas que mudam Portugal

itech

MIGUEL ALMEIDA:

Ligação para a vida
Foi difícil, mas teve de ser. Há dois anos ele e o telemóvel passaram a ficar, de noite, em quartos separados. Nada que tivesse
afetado uma relação que se pode classificar, sem exagero, de
indestrutível. No dia a dia nunca se perdem de vista.
Texto de Teresa Ribeiro | Fotos Vítor Gordo/ Syncview

H

á relações que se escolhem,
outras simplesmente acontecem. A de Miguel Almeida com
a tecnologia não foi planeada. Como
aconteceu com os miúdos da sua
geração, a sua primeira experiência foi com o ZX Spectrum. Achou
graça à interatividade que aqueles
jogos proporcionavam, mas esse
antepassado das consolas nunca foi
para ele mais do que um brinquedo.
Realmente marcante para o atual
diretor-geral da Cisco foi a chegada
dos telemóveis ao mercado. Ainda
se lembra dos primeiros modelos,
muito grandes, que se usavam nos
carros: “Tinham umas antenas que
era preciso puxar”, comenta, rindo
dessas memórias já com um certo
pendor arqueológico e detém-se no
tempo em que começou, também
ele, a usá-los: “Não estou bem certo
de qual foi o primeiro que tive, mas
lembro-me bem de um Siemens S4,
que me marcou. Tinha uma antena
pequenina e um ecrã minúsculo,
como todos os telemóveis de meados dos anos 90”. O que mais o fascinou foi a questão da mobilidade:
“Poder telefonar a alguém quando
se estava no carro, ou na rua, era
fantástico!”.
Miguel Almeida formou-se em
Marketing e Publicidade. Nada na
sua escolha académica apontava
para um futuro profissional no setor
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da tecnologia digital, mas foi isso
que aconteceu: “O meu primeiro
emprego foi num distribuidor de
tecnologia, de modo que comecei
logo a mergulhar neste universo”.
Fazia formações semanais, para se
poder familiarizar com os produtos
que ajudava a vender: telemóveis,
computadores, impressoras, os devices de nova geração que começavam a revolucionar o mercado.
Nos anos 90 aconteceu o boom da
então chamada Nova Economia.
Não havia tópico mais sexy do que
falar de “novas tecnologias”, das
ainda misteriosas ferramentas que
começavam a dar corpo a uma
cultura económica disruptiva, mais
parecida com a dos filmes de ficção
científica que passavam no cinema,
do que com a própria realidade.
Embora não tivesse sido uma escolha, quando as TI se insinuaram no
seu percurso profissional, Miguel
Almeida acolheu-as com um entusiasmo que refletia este espírito da
época: “Apanhei este novo mundo a
crescer e foi muito entusiasmante.
Essa experiência ajudou-me a construir as bases de tudo o que hoje sei
à volta da tecnologia”.
Tal como nesses tempos, o seu
fascínio pela mobilidade mantém-se e agora acrescenta-lhe um outro
fator, a conetividade: “Nos últimos
20 anos os temas da mobilidade
e conetividade mantêm-se com

a mais alta importância. Com a
pandemia percebeu-se muito bem
até que ponto isto é verdade”.
Pessoalmente estas duas valências
que as TI oferecem traduzem-se em
algo que muito valoriza: a liberdade. É essa sensação de libertação
que aprecia quando constata que
pode trabalhar em qualquer lado,
conectar-se com qualquer pessoa.
Algo que compensa a circunstância
de viver “sempre ligado”.
Há dois anos decidiu impor alguma
disciplina na sua relação com o
telemóvel, de que nunca se separa,
e passou a deixá-lo, quando vai
dormir, fora do quarto. Mas não
sem antes espreitar uma última
vez os emails. Quando se levanta, a
primeira coisa que faz é pegar no
seu iPhone 11, para ver se chegou
correio. Também traz sempre o
Surface consigo, porque é prático e
fácil de transportar e… last but not
least, o seu Garmin inteligente no
pulso. Sobretudo nos tempos livres,
quando sai com a bicicleta, o relógio
é-lhe útil para saber a quantas anda
(pulsações por minuto, quilómetros
percorridos, informações de GPS),
tudo o que esta criatura tecnológica
lhe diz, sempre que com ela estabelece contacto visual.
Inovação, futuro, disrupção, são palavras que o aquecem. Para Miguel
Almeida, viver num meio onde está
sempre tudo a acontecer é um estímulo e um privilégio. É verdade que
a tecnologia digital aconteceu-lhe
por acaso, mas hoje pode afirmar,
com segurança, que esse encontro,
que não procurou, aconteceu num
dia feliz.•

O seu relógio Garmin diz-lhe tudo o que quer saber, sobretudo quando sai com a bicicleta
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SOFTWARE MUITO
À FRENTE

Endereçar a nova indústria inteligente que está a
surgir, juntando um gigante de consultadoria de
TI com um grupo de serviços de engenharia, foi a
ambição. A operação está concluída e a integração
em marcha. Na ‘nova’ Capgemini Engineering
Portugal, foco é a palavra-chave. E já conseguiu
trazer para o país um novo laboratório de quantum
computing.
TEXTO DE ISABEL TRAVESSA FOTOS DE VÍTOR GORDO/ SYNCVIEW

“

W

in the hearts and then the minds”
é o lema de Bruno Casadinho
para garantir o sucesso na
gestão da mudança e na motivação dos colaboradores, transmitindo-lhes os valores e a visão do negócio. Uma
máxima que tem sido posta à prova no último ano e meio, na sequência da integração
da Altran no grupo Capgemini, em abril
de 2020, e do rebranding da empresa para
Capgemini Engineering, um ano depois. É
que, em plena pandemia e num negócio de
serviços, feito essencialmente de pessoas,
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o processo tem vindo a ser implementado
quase unicamente em formato remoto.
“Se alguém me dissesse que era possível fazer uma integração de uma empresa
da nossa dimensão de forma remota, diria
que era impossível. Colocar equipas e pessoas que não se conheciam e não tinham
a mesma cultura e valores, ainda que houvesse muitas semelhanças nos valores e na
visão, a trabalhar em conjunto, é complexo. Quando não estamos com elas fisicamente, é muito difícil ganhar o coração das
pessoas”, começa por destacar o managing

“Hoje está a olhar-se para a
computação quântica como a
próxima grande disrupção na
nossa indústria”, afirma Bruno
Casadinho, managing director da
Capgemini Engineering

35

negocios

director da Capgemini Engineering Portugal. Mas Bruno Casadinho deixa claro que, tendo em conta o contexto, “está a correr bastante bem. Diria até que somos
um dos países mais avançados nesta integração. Estamos muito ativos para que as nossas pessoas percebam
o valor da nova marca, a identidade e do que é ser um
colaborador Capgemini Enginnering, ao mesmo tempo que estamos a reforçar essa mensagem no mercado.
Temos de mostrar quem somos. É um processo e demora tempo”.
A junção das 2.500 pessoas da ex-Altran e das cerca
nde 500 da Capgemini criou no mercado nacional um
novo grupo “com enormes ambições de continuar a
crescer”. Até porque o propósito que esteve por detrás
da operação, de complementaridade da proposta de
valor, apresenta um enorme potencial de futuro.
“O mundo do IT (information technology) e do
OT (operational technology) está, cada vez mais,
a covergir, no que designamos por intelligent industry. A inteligência dos
equipamentos está cada
vez mais no software. Por
isso, o objetivo foi juntar
um dos maiores grupos de
consultadoria de TI com um grupo líder em serviços de
engenharia, endereçando esta nova indústria que está
a surgir”, refere Bruno Casadinho.

ção para a nossa indústria, tal como foi a IA, e as novas
formas de trabalho nas empresas”.
Este laboratório destina-se à criação de conhecimento e ao desenvolvimento de pilotos e de soluções
que provem que a tecnologia será útil para os negócios.
Dará sequência ao trabalho que a Capgemini Engineering já desenvolvia nesta área há cerca de dois anos,
tendo mesmo recrutado recursos-chave (portugueses)
para o efeito, nos Estados Unidos, onde a computação
quântica está bem mais desenvolvida.
“Temos grande expetativa sobre o que podemos tirar do projeto, como benefício deste conjunto de tecnologias. E, mais uma vez, o nosso país conseguiu posicionar-se em termos internacionais, do ponto de vista
de uma tecnologia do amanhã, que ainda está longe da
maturidade para podermos desenvolver soluções
comerciais”, considera o
gestor.

O digital and software
engineering assenta
no desenvolvimento de
soluções de tecnologias de
ponta

LAB DE QUANTUM COMPUTING JÁ ESTE ANO
Do ponto de vista da proposta de valor da ex-Altran,
atual Capgemini Engineering, o líder da empresa garante que nada mudou. Trata-se de ajudar os clientes
a desenvolver os seus produtos e serviços e a otimizar
as operações nas mais diferentes atividades, através de
soluções inteligentes. Mas agora, no contexto global da
Capgemini, e de forma mais reforçada, com a oferta de
soluções de engenharia, suportadas em software e em
conetividade.
Neste âmbito, o mercado nacional destaca-se como
uma das três geografias, além da Ásia e da Europa,
onde o grupo se prepara para abrir um novo laboratório de quantum computing, investimento que será anunciado até final deste ano. Bruno Casadinho não avança pormenores, mas destaca que se está a olhar para a
computação quântica como a “próxima grande disrup-
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TECNOLOGIAS
AVANÇADAS
Relativamente aos demais
centros de competências
que vinha a desenvolver
nos últimos anos, nomeadamente em áreas como o
intelligent coding e connected
things ou dados e IA, o foco é agora a palavra-chave. A
ex-Altran foi assumida pela Capgemini como uma área
de negócio de competências líderes de mercado em engenharia e I&D, tendo como missão apoiar as organizações a criar produtos e serviços do futuro e a lidarem
com a disrupção, através da incorporação de tecnologias avançadas e de software de ponta. E opera em três
áreas de mercado distintas, a começar pelo product and
systems engineering, área de grande valor acrescentado,
onde se desenvolve software e produtos que ainda não
estão no mercado. Já a área de industrial operations engloba tudo o que permite tornar uma operação mais
inteligente, menos reativa e mais preditiva, atividade
que representa 40% da operação, predominantemente
para a indústria de telecomunicações (operadores e fabricantes de equipamentos). Por fim, o pilar do digital
and software engineering assenta no desenvolvimento de
soluções em IA, IoT, analítica ou segurança, entre outras tecnologias, para acrescentar valor.
Por indústrias, continua centrada nos setores core
de telecomunicações e automóvel, apostando forte

UM FIT À MEDIDA PARA POTENCIAR NOVAS OFERTAS
Uma das apostas da Capgemini Engineering
foi o lançamento, em dezembro de 2020, de
um 5G Lab no Fundão. Objetivo? Desenvolver
em ecossistema um conjunto de aceleradores, para as empresas testarem a tecnologia
e criarem use cases, assentes na capacidade
adicional que o processamento do 5G traria
e na inteligência da nova rede, muito mais
capilar e de muito baixa latência, permitindo
a oferta de serviços críticos. Quase um ano
depois, a “promessa do 5G” ainda não se concretizou: se a capacidade de processamento
está testada e o seu potencial para serviços
críticos provada, o país está claramente
atrasado quando comparado com outros da
Europa.
“Infelizmente, em Portugal a única coisa que
temos vindo a fazer é dar continuidade a
desenvolver protótipos e testar tecnologias
de parceiros. Isso vai alimentando a criação
de conhecimento, para estarmos mais bem
preparados quando o 5G arrancar em força.
Mas, para nós, este projeto está aquém das
expetativas. Sentimos que fomos pioneiros
e empreendedores e que, neste momento,
a verdade é que a indústria ainda não está
preparada”, refere o managing director da
empresa.
Já lá fora, tudo está a andar. “A partir do 5G
Lab, no Fundão, trabalhamos para operadores norte-americanos e europeus, essencialmente. Continuamos a acreditar que vale a
pena manter o projeto. Claramente temos a
expetativa que o 5G seja uma realidade em

também em life science e energia & utilities, assim como
nos transportes/ferrovia e no espaço. É tendo em conta estas indústrias que estão organizados os centros de
competências do grupo. Assim, o centro do Porto está
essencialmente focado em automotive e o do Fundão
nas telecomunicações e life science. Lisboa, onde se situa o headquarter, funciona como uma extensão.
Mas a empresa não desenvolve atividades apenas
para o mercado nacional. Bem pelo contrário. Pelo menos um em cada dois colaboradores trabalha neste mo-

Portugal e acreditamos que o laboratório é
um ativo não só da Capgemini, mas também
do país. Portanto, esperamos poder fazer uso
dele e obter o retorno de um investimento
que é uma plataforma agregadora”, acrescenta.
Sendo a nova geração móvel um fator de
competitividade que trará um conjunto de
melhorias significativas ao mercado, defende
que será necessário criar uma verdadeira
plataforma em torno dela. “Temos muitos
clientes na indústria que neste momento
não sabem muito bem que valor ou retorno
podem tirar da tecnologia. Assim, isso é um
trabalho coletivo entre operadores, que vão
ter de fornecer a tecnologia, e clientes, que a
vão usar. O grande impacto do 5G não será
no utilizador individual, mas sim nas empresas e nas soluções para as várias indústrias”,
avança. Acresce o papel essencial de empresas como a Capgemini Engineering, que vão
funcionar como enabler, para juntar os mundos da tecnologia e do negócio, e do próprio
Estado, a quem caberá, como faz noutras
áreas, fomentar o 5G, com a dinamização de
um programa nacional.
Para o gestor, “falta um plano nacional de 5G,
como existe em Espanha. Já faria sentido em
qualquer circunstância, mas, com o atraso
que temos, diria que ninguém pode ter dúvidas sobre a necessidade de ter um programa
destes”, assim como existir visão e capacidade mobilizadora de todos os stakeholders
envolvidos.•

mento para fora, o que é visto pelo gestor como “um
fator diferenciador na criação de valor para o país. Diretamente, porque criamos emprego qualificado, e indiretamente, pelo conhecimento que ganhamos, por
estarmos em contextos internacionais. É conhecimento disponível para criarmos valor nas empresas nacionais ou internacionais baseadas em Portugal”, numa
verdadeira “transferência tecnológica”, uma vez que o
grupo tenta perceber como é que o conhecimento criado e desenvolvido internacionalmente pode servir os
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“Se antes tínhamos dois meses para começar um projeto, hoje não temos mais de um mês. E se não conseguirmos, os clientes não
esperam”, avisa Bruno Casadinho

interesses da modernização portuguesa.
DEFINIR PRIORIDADES SOB PRESSÃO DA PROCURA
A realidade do mercado mostra que, depois de um
período duro, registado no início da pandemia de Covid-19, quando os próprios decisores das empresas tiveram dificuldade em perceber o que fazer, o final do
primeiro trimestre deste
ano marcou um ponto
de viragem em termos de
oportunidades de negócio. Uma nova dinâmica
que é explicada pelo líder
da Capgemini Engineering
pela retoma da economia e
que está neste momento a
colocar pressão adicional
na capacidade de resposta
dos fornecedores.
“Face a este contexto, temos de decidir onde
estaremos focados, porque não vamos conseguir ir a
tudo, para nos prepararmos e capacitarmos da forma
correta, antecipando e planeando. Isto é um processo
contínuo, de ajuste à realidade do mercado”, diz, não
tendo dúvidas que o que vai mudar será a dimensão e a

velocidade a que tudo vai funcionar.
“Se antes tínhamos dois meses para começar um
projeto, hoje não temos mais de um mês. E se não conseguirmos, os clientes não esperam. Quem tiver essa
capacidade, ganha o projeto. Daí o foco e a capacitação antecipada do que vamos precisar. O fator tempo
é absolutamente decisivo. Ter capacidade time to market
para conseguir responder
e as competências certas”,
acrescenta, deixando claro
que a expetativa é crescer.
Sobretudo na área do software, digital e do desenvolvimento de produto,
assim como nas soluções à
medida.
A chegada dos fundos
estruturais, como o PRR,
poderá impulsionar ainda mais este processo de
transformação para o digital da economia. Mas Bruno Casadinho coloca algumas interrogações: “Neste momento, estamos a olhar
para os fundos apenas na perspetiva da dimensão do
dinheiro disponível. Nunca houve tanto, é verdade,
mas tem de haver também capacidade para executar os

O final do primeiro
trimestre deste ano marcou
um ponto de viragem em
termos de oportunidades
de negócio
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programas e os planos. No atual contexto, tenho algumas dúvidas de que consigamos fazê-lo com extremo
sucesso”.
Na sua perspetiva, a concorrência que existe sobre o
talento para executar o PRR não é exclusivamente local
e os recursos qualificados que estão pensados nas empresas nacionais não deverão ser suficientes para isso.
Há, pois, que tentar resolver a situação, até porque se
trata de “uma enorme oportunidade para transformar
a economia de forma transversal, melhorar o serviço
público e industrializar os setores de atividade”.
“Sinto que há vontade de fazer diferente. O dinhei-

ro disponível deve ser canalizado para a criação de valor a longo prazo, de forma sustentada. Para isso, tem
que se pensar como se vai ajudar as empresas a serem
sustentáveis no seu modelo de negócio, a criar valor, riqueza e emprego”, assegura. É que “Portugal está mais
preparado do que nunca para o fazer e o papel de quem
gere o plano tem que privilegiar os projetos que vão ao
encontro desta expetativa”.•

TALENTO: FAZER MAIS E MAIS RÁPIDO
A forte ligação à academia sempre foi uma das
apostas da ex-Altran e mantém-se como pilar
estratégico da ‘nova’ Capgemini Engineering. A
visão foi criar uma ligação com as instituições
de Ensino Superior para ir buscar talento à
medida, garantindo a participação no processo
de formação. “Se nos comprometemos com os
acionistas e clientes e dizemos que Portugal é
capaz de fazer, tem de existir um ecossistema
alinhado e com capacidade para dar resposta”,
considera Bruno Casadinho.
O gestor diz que a academia está cada vez
mais aberta e colaborativa, pois percebeu que
não poderia continuar fechada nela própria.
Mas esta ligação tem também como meta
fazer transferência de tecnologia, uma vez
que há muito valor criado no contexto da
academia, através de projetos de mestrado,
doutoramento e de I&D que podem ter aplicação prática no mercado e com impacto nos
negócios.
A meta agora é reforçar esta ligação. “Temos
de ter a noção de que o que fazemos é bom,
mas não suficiente. Falo não de qualidade,
mas de quantidade. Da capacidade que o
nosso sistema de ensino tem de produzir
competências, que ainda não é suficiente
para a procura que existe”, considera o gestor, destacando que o desafio é “fazer opções
estratégicas sobre quais as áreas de ensino em
que o país vai apostar, porque esta é também
uma oportunidade única para oferecer aos

portugueses uma requalificação e valorização
de competências”.
O managing director da Capgemini Engineering defende o aumento de programas de
formação mais curtos, intensivos e focados,
com uma maior componente on job. É que “o
ensino, quando é enquadrado numa lógica
de projeto, faz com que as pessoas acelerem
o processo de aprendizagem, porque são
confrontadas com a barreira e o desafio e
começam a criar desde logo mecanismos de
procura de soluções. Precisamos de hard skills
mas também de soft skills, porque a capacidade de sermos ágeis e encontrar soluções para
um problema, de colaborarmos na diversidade
num mundo global, vai ser fundamental. E o
país só pode sair beneficiado”.
Neste contexto, os projetos públicos de qualificação de pessoas para o digital vão dar um
empurrão, nomeadamente na mobilização
para o tema. E exemplifica com o Programa
UPskill, cujo grande sucesso resultou “do quebrar de um conjunto de barreiras que existiam
à colaboração”. Mas terá de haver um mindset
cada vez mais aberto de quem colabora, assim
como uma complementaridade entre as várias
iniciativas, que terão de ter propósitos e alvos
diferentes. Para o gestor, “se conseguirmos
pôr a máquina a funcionar a esse nível, vai
correr muito bem. Fazemos muita coisa, mas é
preciso realizar mais rápido e em mais quantidade”.•
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ELES ANTECIPAM
O FUTURO
Têm de saber ler o mundo, observar, estudar
e construir pontes para impulsionar
a inovação. Hoje, é indiscutível que
os centros tecnológicos são pilares
fundamentais de criação de valor e impacto
económico e social. Nesta edição, fomos
conhecer dois dos mais emblemáticos.
TEXTO DE ANA SOFIA RODRIGUES FOTOS CEDIDAS
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iguras fundamentais do Sistema Nacional de
Inovação, os centros tecnológicos têm conquistado, nos últimos anos, uma importância acrescida e amplamente reconhecida. Atualmente,
assumem um papel ímpar no que toca à valorização,
circulação e transferência de conhecimento e tecnologia. São infraestruturas de apoio às capacidades técnicas e tecnológicas de vários setores de atividade industrial e fomentam a difusão da inovação, promovendo
o aumento da competitividade setorial, através de um
conjunto muito alargado de serviços.
Existem sete centros tecnológicos com atividade
em Portugal, cujas sedes se encontram localizadas no
norte e no centro do país. Constituídos entre 1985 e
1992, são associações privadas sem fins lucrativos e
atuam nos setores da metalomecânica, dos moldes, dos
têxteis e vestuário, da cortiça, do calçado, da cerâmica
e vidro e do couro. No Mapeamento das Infraestruturas Tecnológicas 2020, efetuado pela Agência Nacional
de Inovação, solicitou-se aos centros tecnológicos que
identificassem as principais atividades desenvolvidas
e que lhes atribuíssem uma ordem de importância. É
interessante verificar que consideraram como mais relevantes as iniciativas de intelligence, antecipação tecnológica e vigilância de oportunidades de mercado, de
marketing tecnológico e de apostas tecnológicas.
Braz Costa, diretor-geral do CITEVE - , não poderia
estar mais de acordo: “O nosso trabalho é a antecipação! É tentar perceber o que será necessário num futuro próximo. É um exercício difícil, pois antecipar quer
dizer trabalhar em algo para o qual ainda não há cliente
e dinamizar, exortar, sensibilizar é algo que ninguém
paga... Mas temos conseguido fazer um bom balanço e
atingir objetivos na área da antecipação e da investigação precompetitiva, que nos permitem criar soluções
rápidas e atempadas para os desafios que são colocados
às empresas”.
MODELO? SÓ NA PASSERELLE
A referência bem humorada de Braz Costa a propósito
da qualificação do CITEVE como centro exemplo não
contraria o facto de, tanto o CITEVE como o CTCP
(Centro Tecnológico do Calçado de Portugal) serem
unanimemente considerados referências nacionais e
internacionais. Com um histórico de atividade de mais
de trinta anos, são responsáveis pela dinamização de
dois setores com uma enorme tradição e que se tocam
em muitos aspetos. Constituídos essencialmente por
pequenas e médias empresas, é no cariz familiar que
encontram uma força distintiva. “Lembro-me de me
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“O nosso trabalho é tentar perceber o que será necessário num
futuro próximo”, afirma Braz Costa, diretor-geral do CITEVE

perguntarem, um dia, no Parlamento Europeu: ‘A que
se deve o vosso êxito?’”, recorda Braz Costa. “E eu respondi: à capacidade de reagir às adversidades. É um setor que está para morrer desde sempre e que em todas
as décadas tem um problema para resolver. Isso acaba
por moldar o barro de que são feitas estas pessoas: vergam, mas não partem”.
E acrescenta: “Tenho a certeza que se as empresas
pertencessem a fundos de investimento, já tinham fechado. Não fecharam, pois pertencem a famílias e as
famílias têm vergonha na cara. Oiço muita gente dizer:
‘Só quando não tiver nem mais um tostão é que largo a minha empresa...’ ou ‘Não vou fazer nada contra a
memória do meu avô ou contra os meus funcionários,
que eram os meus colegas na escola primária’. Isto acaba por ter uma influência muito positiva na maneira
como as empresas se reinventam”.
No entanto, esta dimensão agudiza a necessidade
da existência destes centros. “Em setores de grandes
empresas, elas têm os recursos humanos preparados
para tudo e conseguem antecipar e preparar a mudança. Num setor de pequenas e médias empresas, como o
do calçado, a inovação tem de ser fortemente induzida
pelo exterior, por isso temos um papel muito importante no ajudar a que o futuro ocorra”, conclui Joaquim Leandro de Melo, diretor geral do CTCP.
INVESTIGAR E FORMAR
O CITEVE e o CTCP são centros muito ecléticos. Uma
das suas áreas fundamentais é a da Investigação &
Desenvolvimento. Anualmente, gerem inúmeros pro-

Sede do CITEVE, em Vila Nova de Famalicão: o futuro passa por aqui

jetos e atividades orientados, quer para a criação de
novas tecnologias e novos processos, quer para a conceção de novos produtos e novos materiais. Neste âmbito, a gestão de parcerias estratégicas é fundamental.
Os laços de cooperação com a academia, com empresas
de base tecnológica, mas também com fabricantes de
bens de equipamentos, de materiais e componentes
são chave para o sucesso desta área.
“Nenhum centro é autónomo em tudo e, na área
de I&D, ainda mais necessárias se tornam as parcerias.
Temos de criar conhecimento e diferenciar a indústria
pela inovação. Para tal, é muito importante assumirmos o papel de coordenação, de entidade que tem
a confiança de todos os atores, que sabe dizer ‘não’
quando é preciso e que consegue dinamizar os vários
intervenientes”, considera Joaquim Leandro de Melo.
O responsável do CITEVE concorda e acrescenta:
“Temos de oferecer serviços de resposta muito rápida
e, para tal, temos de ter recursos internos para oferecer
soluções às empresas, mas é fundamental estar com
uma perna em cada lado: nas empresas e na academia.
As pessoas que trabalham connosco têm de entender
os dois mundos”.
Como não poderia deixar de ser, a formação é vertente de atuação dos dois centros. Como o responsável
do CTCP exemplifica, “se não tivermos um operador
preparado para usar uma nova máquina, ela não terá
os resultados que era suposto!”. Por isso, desenvolvem
em permanência uma dinâmica atividade de qualificação, com a criação de inúmeros cursos e materiais de
apoio para uma permanente atualização de conheci-

mentos do setor. O CITEVE criou mesmo a Academia
CITEVE, iniciativa que agrupa os serviços e atividades
orientados para o ecossistema da educação, qualificação e formação profissional. Da sua oferta constam
ações de formação para quadros, formação avançada
e à medida para as empresas, com ligação a parceiros
estratégicos da esfera do ensino superior e politécnico.
ENSAIAR E CERTIFICAR
A área de controlo de qualidade é uma valência histórica neste tipo de centros. O CTCP, por exemplo, teve
a sua origem num pequeno laboratório de controlo de
qualidade criado em 1981. “As questões ambientais,
de saúde e segurança são cada vez mais importantes e
valorizadas pela sociedade. Para tal, temos de ter laboratórios de ponta para testar os materiais e os produtos
fabricados”, refere Joaquim Leandro de Melo.
No CTCP, realizam-se, entre outros, ensaios físicos,
para avaliar a qualidade, desempenho, conforto e segurança dos materiais e produtos, ensaios químicos para
determinar a presença de substâncias potencialmente
críticas e proibidas pela legislação, ensaios de uso para
análise do conforto e avaliações da biodegradibilidade
dos materiais.
Os laboratórios do CITEVE, por seu lado, dispõem
das mais avançadas tecnologias e de recursos humanos altamente qualificados, acreditados para cerca de
500 ensaios segundo cerca de 900 normas, efetuando
anualmente mais de 60 mil ensaios. São mesmo vários
os grupos económicos nacionais e internacionais que
recorrem às suas competências para controlo de quali-
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dade dos artigos têxteis, de acordo com os seus cadernos de encargos. Estas avaliações têm em vista variadas
certificações, disponibilizadas também pelo centro.
CONSULTORIA À MEDIDA
Além das atividades referidas, não se pode deixar de
realçar o apoio dado no registo e na vigilância à propriedade intelectual, a disponibilização de infraestruturas
de demonstração e de instalações piloto, o suporte ao
empreendedorismo ou os serviços especializados de
consultoria nas mais variadas áreas. O responsável do
CTCP exemplifica: “Damos grande apoio às empresas,
por exemplo, na utilização dos sistemas de incentivo.
Mais de 90 por cento dos projetos que entram nos programas de apoio nacionais e até internacionais, para o
setor do calçado, têm o nosso dedo”.
Braz da Costa destaca o serviço de consultoria para
a transformação digital. “O nosso setor precisa de automatizar ao máximo processos, sejam de manufatura,
sejam de negócio. Se não conseguirmos um nível elevado de digitalização de algumas operações, vamos ter
problemas de competitividade no curto prazo. Hoje,
temos tecnologias, capacidades de processamento,
larguras de banda que não tínhamos antes e isso são
novas oportunidades. Este é um grande desafio que o
CITEVE está a agarrar”.
E continua, defendendo a ideia de que o têxtil de
elevada qualidade nunca será possível sem intervenção
humana: “No dia em que a intervenção humana for indiferente, toda a indústria passará para o país onde os
impostos forem mais baixos e a energia elétrica mais
barata! A digitalização pode ser a solução para grandes
problemas do nosso setor. As empresas estão cientes
disso e o setor sabe reagir aos sinais”.
DESAFIOS FUTUROS
Fazendo a tal antecipação do futuro dos seus setores,
o CITEVE e o CTCP já identificaram ameaças e oportunidades, que serão terreno do seu trabalho. A falta
de mão de obra, por exemplo, é uma preocupação comum. “É mesmo um desafio de vida ou morte”, alerta
Braz Costa. E desenvolve: “Se não tivermos gente para
trabalhar e se os processos dependerem muito da mão
de obra humana, não se produz. Temos hoje falta de capacidade para agarrar oportunidades que estão a surgir
no nosso país. O nosso setor está debaixo dos olhos do
mundo e tem sido muito procurado, mas se não tivermos capacidade de produzir, não conseguimos dar resposta”.
Joaquim Leandro de Melo destaca duas circunstâncias que agravam a questão: “No nosso caso, a indústria do calçado está situada em zonas com pouco
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Joaquim Leandro de Melo, diretor-geral do CTCP: “Num setor
de PME’s, como o do calçado, a inovação tem de ser fortemente
induzida do exterior”

desemprego e, a acrescer, há uma imagem negativa da
indústria relativamente aos serviços. Há um preconceito social nas gerações mais novas”. Esta é, aliás,
mais uma tarefa que os centros tecnológicos estão a
abarcar: sensibilizar a população para o caráter de inovação das indústrias e para o conjunto de funções atrativas que podem oferecer.
Tanto o setor do calçado como o setor têxtil e do
vestuário estão sujeitos a uma forte concorrência internacional. A funcionarem em mercados abertos,
onde todos competem com todos, o preço não é um
fator no qual Portugal se possa distinguir. Braz Costa
é perentório: “Quero que Portugal seja melhor que os
outros a desenvolver produtos específicos e altamente
complexos. Para sermos competitivos, temos de procurar fazer coisas difíceis”.
A pandemia parece estar a ajudar o país nesse sentido. “Há marcas de luxo que estão a dar preferência aos
produtos fabricados na Europa e essa é uma oportunidade que temos de agarrar. Essas marcas são atraídas
pela nossa capacidade de fazer bem. Não brincam em
serviço. São peças com acabamentos muito cuidados e
países que não tenham uma verdadeira cultura têxtil,
não têm gente para fazer esses trabalhos”.
As alterações nos padrões das cadeias de abastecimento globais fazem sentir-se também no setor do calçado. “Um contentor que custava dois ou três mil euros
a trazer da China, hoje custa cinco ou seis vezes mais.
As marcas estão a querer distribuir a sua produção por
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mais atores e é uma oportunidade para Portugal”, destaca o responsável do CTCP. Mas avisa: “Querem preço
e nós não conseguimos fabricar ao preço dos chineses.
Muitas vezes, querem quantidades que nós não podemos aceitar. Temos de alargar a intervenção na cadeia
de valor. Há uma oportunidade para o nascimento de
empresas de maior dimensão, que criem novas unidades piloto de grandes dimensões para fabricarem novas
tipologias de produtos. Estou certo que vamos assistir
a algum investimento nesta área”.
Por fim, os dois protagonistas destacaram uma
tendência comum e desafiante: a aposta na sustentabilidade. O recente apelo governamental para a constituição de consórcios para encontrar novos materiais e
processos de fabrico, no âmbito da estratégia da bioeconomia, é um dos sinais do caminho que se quer seguir. Este é um dos objetivos do Plano de Recuperação
e Resiliência europeu, em que se prevêem 71 milhões
de euros para o setor têxtil e de vestuário e 41 milhões
para o setor do calçado.
“No início do próximo ano, vamos ter grandes notícias”, anuncia Braz Costa. E reforça: “Não é sustentável andar a transportar algodão do Paquistão para aqui.
Estamos a desafiar outros setores para encontrarmos
soluções inovadoras. Se calhar, a partir do eucalipto
também se conseguem fazer fibras...”. Joaquim Leandro de Melo também revela: “Acabámos de apresentar
uma grande candidatura na área da bioeconomia. Queremos uma indústria totalmente biobased”.•

A pandemia veio dar visibilidade, com um
exemplo muito prático, ao trabalho de antecipação dos centros tecnológicos. Apesar
de não ser um negócio em Portugal e de
praticamente se importar tudo o que eram
dispositivos médicos, o CITEVE, durante os
últimos vinte anos, mantinha uma linha de
investigação deste tipo de materiais. “Foi
isso que nos permitiu rapidamente dar resposta. Se tivéssemos de começar do início,
não chegaríamos a tempo”, reconhece Braz
Costa.
Quando souberam o que estava a acontecer em Itália, começaram logo a trabalhar,
“testámos mil combinações de materiais
diferentes, para encontrar os que poderiam resolver o problema das máscaras.
Em março, as empresas ainda estiveram a
trabalhar em moda, mas no final do mês,
fechou tudo. Foi nessa altura que pusemos
as empresas a mexer. Em Portugal, inventámos o conceito de máscara social”. Com a
publicação das especificações técnicas para
o fabrico de máscaras comunitárias, a 14
de abril, as empresas dedicaram-se em pleno ao seu desenvolvimento e todos os dias
acorriam às centenas ao CITEVE, com os pedidos de análise laboratorial. A 18 de abril,
certificou-se a primeira máscara comunitária de uso único e, quatro dias depois, os
primeiros cinco modelos reutilizáveis.•

45

management

46

DEPOIS DOS
MILLENIALS EIS QUE
SURGEM OS… YOLO
Primeiro foram os millenials que começaram a pôr
em causa as vantagens associadas a um emprego
estável, agora são os seus próprios pais que o fazem.
A pandemia foi a principal responsável por esta
surpreendente mudança de mindset dos profissionais
mais seniores, a que já chamam… YOLO.
TEXTO DE TERESA RIBEIRO FOTOS DE VÍTOR GORDO/ SYNCVIEW
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E

stão a proliferar de tal forma que até ganharam
designação própria – YOLO – que não é mais do
que o acrónimo de “you only live once”, o mantra
destes profissionais. Encontram-se todos a meio
da sua vida ativa, suficientemente maduros para não
se confundirem com os millenials, a geração que pela
primeira vez pôs em causa os tradicionais vínculos laborais, mas ainda com tempo útil para encarar uma
mudança radical como algo plausível. Passaram dos
40 anos, podem até já ter ultrapassado os 50, e agora
reivindicam, como a geração dos seus filhos, maior realização pessoal e profissional. Também têm pressa, não
a que resulta da inquietude juvenil, mas a que se sustenta num argumento irrefutável: se não mudarem já,
perdem a oportunidade da sua vida, pois o tempo não
corre a seu favor.
Como é que profissionais a caminho das duas
décadas de vida ativa, já
com carreiras estruturadas
e formados numa cultura
laboral que estimulava a
criação de laços estáveis
com as entidades empregadoras, mudam assim de
perspetiva? Ironicamente
alguns, já com filhos adultos, não há muito tempo
criticavam a cultura millenial, apelidando-a de irresponsável. Agora, embora por
razões diferentes, acabaram por tirar conclusões idênticas: a de que a estabilidade na carreira perdeu valor
para a liberdade e realização.
Esta atitude, no que diz respeito aos jovens, radica
nos baixos salários e precariedade com que se deparam
à entrada do mercado de trabalho. Com os mais velhos
é diferente. Segundo diversos analistas, eles fazem este
twist devido, sobretudo, à pandemia.
Quem tem crianças pequenas pode ter passado um
mau bocado durante o lockdown, mas os mais velhos
descobriram que é possível entregar trabalho sem quebras de produtividade, com horários flexíveis e a partir
do conforto doméstico. Sentiram, como nunca antes,

as delícias da autonomia, com um bónus adicional: ganharam mais tempo para estar com a família.
Um estudo recente da Microsoft revelou que mais
de 40% dos trabalhadores a nível global ponderam uma
mudança de emprego em 2021. Muito frequentada
pelos trabalhadores da área tecnológica, a rede social
Blind veio confirmar esta tendência, ao revelar que
49% dos seus utilizadores estão disponíveis para mudar de emprego este ano.
Não deixa de ser estranho que esta tendência se
tenha formado quando, no mundo inteiro, a instabilidade laboral e o desemprego aumentaram de forma dramática na sequência da crise pandémica. Mas
contextos complexos geram respostas complexas, e a
reação à Covid-19, que afetou não só a economia e o
emprego, como a vida familiar, afetiva e a saúde física
e mental de uma percentagem significativa de pessoas,
esteve longe de ser linear.
A psicóloga Maria Coelho Rosa, que se considera,
ela própria, uma YOLO, lembra o choque que foi, de
repente, toda a gente ser confrontada com a morte. A
sua e a dos outros, nomeadamente a dos seus entes
queridos. A possibilidade
de um desfecho trágico
acontecer de um momento para o outro e de
uma forma tão dramática
criou, na sua opinião, um
novo sentido de urgência:
“Acho que foi tudo muito
espoletado pela ideia de ‘e
se eu morro amanhã?’. Foi
então que as pessoas começaram a perguntar-se:
‘A que dou realmente valor na minha vida? O que vivi
até agora? Como vivi? Como quero viver daqui para a
frente?’”.
A sua perceção é a de que, mesmo os profissionais
que estão estáveis no mercado de trabalho, começaram
a valorizar mais a flexibilidade do que a segurança: “Tenho vários amigos a pensar em despedir-se porque não
estão a aguentar a ideia de voltar ao antigo formato.
Sentem que se forem pressionados a fazê-lo é por uma
questão de controlo e não de produtividade, pois eles
produziram tanto ou mais quando se encontravam em
teletrabalho. E se assim for, o efeito é mortal, porque
põe a descoberto a falta de confiança que existe na relação laboral”. Para Maria Coelho Rosa é evidente que

Quando confrontados
com a possibilidade de
morrer por Covid, muitos
interrogaram-se sobre o
propósito das suas vidas
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A psicóloga Maria Coelho Rosa, que se considera, ele própria, uma YOLO, diz que “não é possível voltarmos a 2019, porque todos nós
mudámos”

“não é possível voltarmos a 2019, porque todos nós
mudámos. Este período foi difícil, mas teve o mérito
de nos convidar a repensar a vida”.
No seu caso, o wake up call aconteceu muito antes
da pandemia, na sequência de uma crise familiar: “É
sempre assim, quando passamos por coisas que nos
marcam como um divórcio, uma perda, uma doença
grave. Essas experiências podem levar-nos a equacionar a nossa vida e a procurar um propósito”. Tinha
um emprego estável, numa instituição pública, mas
meteu uma licença sem vencimento. Passou por um
grande processo de questionamento. Fez voluntariado
fora do país, aprendeu novas abordagens no âmbito
da psicologia comunitária, uma das áreas em que se
especializou. No regresso, assumiu responsabilidades

no desenvolvimento de um programa de responsabilidade social das empresas, mas estava mudada: “Aquilo
que acabei a fazer não correspondia ao meu ideal, embora tenha conhecido muitas pessoas interessantes e
bem-intencionadas”. Pediu nova licença sem vencimento, voltou a viajar, a fazer voluntariado, na busca
consciente de um propósito. Regressou em 2018, mas
já para se dedicar inteiramente a um projeto próprio, a
Between – partnerships for development, a associação que
fundou com uma rede de profissionais de diferentes
áreas, de que é presidente. O foco da Between é promover a participação cívica e o estabelecimento de
parcerias para o desenvolvimento.
Esta ocupação preenche-a em todos os sentidos.
Faz o que gosta e como gosta, gozando de autonomia
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total e, mais importante ainda, de acordo com um propósito que lhe dá sentido à vida. Sim, tornou-se numa
YOLO. Porque só se vive uma vez.
VIDA NOVA
Quando Helder Oliveira entrou na banca, com 22 anos,
esse era um setor muito estável, onde não havia despedimentos. Por isso acreditou que seria uma carreira
para a vida. De facto, passou lá 26 anos, mas em 2016
sentiu que aquilo que estava a fazer já não o estimulava. Tinha dobrado já a esquina dos 45 anos. Para trás
ficavam, números redondos, duas décadas de trabalho
regular. Para a frente, o horizonte temporal de que dispunha era o equivalente.
Encontrava-se rigorosamente a meio do seu percurso: “De repente, aos
48 anos, senti que não
me ia reformar na banca.
Tinha trabalhado em três
bancos, um dos quais me
marcou, o BPN, por onde
passei na fase da nacionalização, o que constituiu
um marco histórico para
toda a gente que lá trabalhou”.
A crise que se abateu sobre aquela instituição bancária, e que fez muitas manchetes de jornais, foi o que
o levou a pôr tudo em causa: “Percebi que aquilo que eu
acreditava que ia ser o meu futuro de estabilidade em
termos profissionais, de rendimentos e de segurança,
podia não acontecer. A isso acrescia o facto de eu sentir
que o que fazia não me estimulava”.
Foi então que decidiu mudar, contra todas as expetativas: “Aos 25, 30 anos, nunca pensaria que perto dos
50 tomaria uma decisão deste tipo. Aquilo que quando
era jovem me lembro de ouvir aos meus colegas que já
se encontravam nessa faixa etária era conversas sobre
negociações para a pré-reforma (risos)”.
Mas Helder, também no seu caso um YOLO que se
fez antes da pandemia, arriscou num negócio próprio
de consultoria financeira. Começou com dois clientes
e hoje, passados cinco anos, já tem razões para afirmar que não se arrependeu de dar este passo. O que
ganhou? Essencialmente autonomia e realização profissional: “Dediquei-me ao projeto a tempo inteiro,

mas ganhei a gestão desse tempo, que é uma coisa que
não tem preço. De facto, não tenho mais tempo livre
do que tinha, mas ganhei autonomia”. Outra coisa
que valoriza é a circunstância de agora trabalhar para
vários clientes: “Foi um dos meus desígnios, quando
saí da banca: o de não voltar a trabalhar para uma só
entidade. Pois diversificar clientes implica fazer coisas
diferentes e isso é muito mais estimulante, porque exige flexibilidade mental, o que é muito agradável”.
A pandemia não alterou a sua rotina, mas percebe
bem o twist que gerou no mindset de muitos amigos da
sua idade: “Conheço muita gente na minha faixa etária que resolveu mudar de vida. Só na banca, que é a
realidade que melhor conheço, saiu muita gente”. Helder não fala dos que ficaram desempregados, mas de
ex-colegas seus que, podendo ficar, decidiram negociar
planos de rescisão para, com o dinheiro recebido, investir em novos projetos profissionais. “Quase todas
as pessoas com quem tenho falado e que tomaram
essa decisão dizem-me
lamentar não ter tomado
a iniciativa mais cedo”,
partilha, com verdadeiro
entusiasmo.
Pai de millenials, está
em boas condições para
acompanhar as histórias
que vão acontecendo com
amigos dos filhos: “Alguns
desempregaram-se, deixando os pais chocados, mas eu compreendo perfeitamente esses miúdos, embora as suas causas não sejam as mesmas das pessoas da minha idade. Deixaram
empregos que não os motivavam. Percebo que não se
motivem num só projeto. Eu, se agora estivesse ligado
a um só projeto, não estaria motivado e tenho mais de
50 anos! (risos)”.

Mesmo os profissionais que
estão estáveis no mercado,
começaram a valorizar
mais a flexibilidade do que
a segurança
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TEMPO PARA PENSAR
Managing director da The Key Talent, empresa que opera
na área do recrutamento, Hugo Bernardes não dispõe
de dados que revelem a dimensão que este fenómeno
está a alcançar em Portugal. Admite, porém, que a
pandemia tenha tido um papel relevante neste contexto, embora esteja convencido de que “esta tendência já
existia”: “De há cinco anos a esta parte começámos a
ter muitos consultores que viraram free lancers, abandonando os postos de trabalho seguros”. As razões que
estão por detrás de decisões deste tipo prendem-se
com “o nível de saturação” que ele deteta “em muitos
profissionais”. Por diversos motivos: “Não querem tra-

Helder Oliveira deixou a banca para se lançar, depois dos 45 anos, no seu próprio negócio. Diz que assim ganhou a gestão do seu
tempo, o que para ele “não tem preço”

balhar tantas horas, sempre a fazer a mesma coisa, ou
não desejam depender de uma só empresa, entre outras razões”.
Um dos fatores que favoreceram a tomada de consciência destes níveis de insatisfação durante a pandemia foi “o tempo disponível que as pessoas tiveram
para pensar, sobretudo as que estiveram em layoff”.
Pessoalmente conhece casos: “Estou a lembrar-me
de uma pessoa que largou a sua profissão, muito bem
paga, e que depois da pandemia resolveu ir para o interior do país dedicar-se à agricultura biológica”.
A reavaliação que está na base deste tipo de decisões
tem a ver, não duvida, com o tema do propósito, que
primeiro foi colocado pela geração millenial e que hoje,
por ser cada vez mais relevante, se está a tornar intergeracional. Porém, Hugo Bernardes faz uma ressalva:
“Cá o fenómeno também há-de ganhar expressão, mas
com o devido ajuste ao que é o nosso mercado e a nossa economia. Porque é conveniente não esquecer que
em Portugal só 20% a 30% da população trabalhadora

pôde fazer trabalho remoto. E poucos terão capacidade financeira que lhes permita, de um momento para
o outro, assumir o risco de fazer uma mudança radical
na sua carreira”.
Para o managing director da The Key Talent, uma coisa
é certa: passarão a existir cada vez mais pessoas que,
até há pouco tempo, viviam só com o foco no trabalho,
a pôr em causa este estilo de vida.
A morar no Ribatejo, Maria Coelho Rosa diz que a
decisão de sair de Lisboa, onde sempre viveu, foi já influenciada pela pandemia. Antes, conseguiu alinhar-se
consigo própria no que diz respeito à atividade profissional; agora, sente que atingiu a harmonia total.
Helder Oliveira, por seu turno, diz-se realizado e
feliz: “Não vou questionar porque não tomei estas decisões antes, porque acho que tudo tem o seu tempo.
Mas ainda bem que o fiz. Mudar aos 45, 50 anos, não é
problema algum. Podemos começar de novo e até em
diferentes áreas. Temos experiência mais do que suficiente para isso”. •
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‘POINT OF PREVIEW’ COM FERNANDO ALFAIATE

Mobilizar e coordenar
para ter sucesso
O PRR está em marcha e até final do ano Bruxelas receberá o primeiro reporte de execução, para desbloquear
outra tranche de financiamento. A expetativa é que, conjugado com outras fontes de financiamento, permita
ao país crescer mais do que num cenário sem pandemia.
Texto de Isabel Travessa

O

Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) é um “instrumento
de fundos europeus para apoio
ao investimento diferente de todos
os outros que tivemos até hoje”,
tendo em conta as suas “características extraordinárias”, assim como a
“perspetiva de reforço de um quadro
de orçamento comunitário que já estava planeado na sua continuidade”.
A afirmação é do líder da Estrutura
de Missão Recuperar Portugal, responsável pela operacionalização e
coordenação técnica do plano.
Orador convidado do mais recente
‘Point of Preview’ da APDC, uma con-
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versa virtual reservada aos presidentes dos Patrocinadores Anuais
da APDC e aos membros da direção,
que decorreu a 15 de setembro,
destaca o foco nos resultados que
estão definidos: “Terão de ter um
impacto estruturante e duradouro
na vida das pessoas e fomentar um
movimento reformista. Convocanos a todos para contribuir para a
recuperação da economia e colmatar
a diferença na convergência face à
Europa, na próxima década”.
Mas tendo o PRR de ser executado
até 2026, António Alfaiate diz que
será um “desafio de execução tem-

poral”, o que implica um “verdadeiro
trabalho em equipa”. Trata-se de
“um plano com o cariz de projeto
coletivo a vários níveis: dentro do
Estado e no envolvimento e parceria
com as entidades do setor público,
privado e 3º setor”.
Transparência da divulgação da informação programática, da execução
do PRR e dos resultados obtidos, e
um modelo de governação diferente,
“com a particularidade de ser um
programa de gestão centralizada”,
são apostas.
Sobre o cenário macroeconómico
subjacente ao PRR, que foi submetido à CE, a previsão é que as 37 reformas e 83 investimentos tenham um
impacto conjuntural de estímulo à
atividade e um impacto estrutural
que perdurará no tempo. Assim, entre 2021 e 2040, a previsão é que por
cada euro investido haja um retorno
de 5,3 euros. Haverá ainda impactos
na justiça social e qualidade de vida,
que não estão quantificados.

A expetativa de Fernando Alfaiate é que o PPR português tenha “um impacto estruturante e duradouro na
vida das pessoas”

MUDANÇA ESTRUTURAL EM MARCHA

De acordo com as projeções, o
décadas” e colocar a digitalização da
gestor diz esperar que o país consiga
economia como charneira do desenmesmo crescer mais do que num
volvimento e crescimento.
cenário sem pandemia, ou seja,
Fazer acontecer é agora a prioridade,
que “consigamos,
porque o PRR tem
a partir de 2026,
um elevado valor de
O plano para o PPR
situarmo-nos num
investimento e um
que Portugal submeteu
ponto superior ao
tempo de execução
à Comissão Europeia
que seria o cenário
compreende 37 reformas bastante curto.
macroeconómico de
Tendo em conta que
e 83 investimentos
evolução sem pantudo passará por
demia”. Até porque
projetos coletivos,
o PRR é complemenque exigem elevada
tar a outras fontes de financiamento
colaboração e cooperação, o que
até 2030, para fazer a “mudança
nem sempre é fácil, Fernando Alfaiaestrutural de Portugal nas próximas
te diz não ter dúvidas que exigirá

uma “uma capacidade de mobilização de um conjunto de empresas,
universidades e centros tecnológicos”. Por isso, “uma boa articulação
de agendas é essencial para que as
coisas corram bem, se arranque de
uma forma atempada e se discutam
alguns constrangimentos que possam surgir”. E alerta: “Não podemos
relaxar!”.•
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WEBMORNING - NOVOS MODELOS DE TRABALHO

Soluções à medida
Há cada vez mais organizações que optam por modelos de trabalho híbrido ou remoto. Se a tecnologia está
disponível, a adoção de novas práticas tem que ser bem ponderada e preparada em termos de processos,
lideranças, negócio e, sobretudo, de pessoas. Sempre em função de cada caso concreto.
Texto de Isabel Travessa

https://youtu.be/Bso8IrokTxk
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regresso ao trabalho presencial
está a acelerar, alcançada que
está a imunidade de grupo,
com 85% dos portugueses vacinados
contra a pandemia de Covid-19. Mas
as empresas, depois das aprendizagens obtidas com o trabalho à
distância nestes quase dois anos,
estão na sua generalidade sensibilizadas para soluções híbridas ou
de trabalho remoto. As respostas
tecnológicas para acelerar e implementar estas novas formas de
trabalho multiplicam-se. Mas há que
parar para pensar, sobretudo nas
pessoas, porque a ‘receita’ varia de
organização para organização, como
se concluiu no webmorning sobre
‘Novos Modelos de Trabalho’, que
decorreu a 23 de setembro.
O “Desafios da Gestão de Pessoas

em Trabalho Remoto”, realizado em
maio pela Universidade Europeia,
confirma uma forte adesão às novas
modalidades de trabalho remoto,
entendido como “qualquer tipo
de regime de trabalho em que os
trabalhadores trabalham à distância,
fora das instalações do empregador
ou de um local fixo, com recurso a
tecnologias digitais”.
Isabel Moço, coordenadora e
professora assistente daquela
universidade, explica que se fez um
comparativo com outro trabalho que
decorreu em abril de 2020 e mostra
“um elevado nível de satisfação pela
experiência”. Mas revela que há vários desafios a endereçar. A começar
pelo aumento da perceção de que
o trabalho remoto contribui para
elevados níveis de cansaço e aumen-

ta os níveis de stress, numa relação
outro local”, acrescenta, pelo que é
muito direta com o número de horas
preciso que estes tenham a mesma
despendidas por quem está em casa,
experiência e estejam envolvidos
com uma associação direta aos care comprometidos com a organizagos e à idade do colaborador.
ção, numa verdadeira colaboração
Os entrevistados têm a perceção
inclusiva.
de que são mais produtivos, apesar
A Axians, em parceria com a Cisco,
de se sentirem mais afastados da
endereça estes desafios de forma
empresa, e dizem ter maior qualidaintegrada. Jose Arada, business
de de vida.
development manager da empresa,
Em sentido inverso, sentem-se
adianta que ambos os grupos têm
menos apoiadas e afirmam que as
uma “visão sobre o regresso ao
relações interpessoais e de trabaescritório e sobre o modelo de tralho estão a ser prejudicadas, assim
balho híbrido que acreditamos seja o
como as fronteiras entre a esfera da
futuro”. Uma visão que proporciona
vida pessoal e prosoluções para uma
Estudo indica que
fissional. Daí a “clara
melhor experiência
preferência pela
de quem está a
trabalho remoto se
opção dos modelos
trabalhar remotatraduz em elevados
híbridos”, explica.
mente e para um
níveis de satisfação,
“Este é o momento
regresso seguro ao
mas contribui para o
de repensar os moescritório, asseguaumento de stress
delos de trabalho.
rando eficiência no
Há muitas entidades
trabalho, privacidaque estão a precipitar a transição,
de, compliance e gestão transversal
sem assegurar devidamente as condas soluções. Esta “experiência
dições. Não só em termos tecnológide colaboração inclusiva” que foi
cos, de processos e de organização,
detalhada e demonstrada por Craig
mas também ao nível do bem-estar
Tranter, systems engineer manager for
e da saúde das pessoas”, adverte.
CXCs in EMEAR & APJC da Cisco, numa
Destaque ainda para temas como
demo sobre a experiência de um
tempos de trabalho, direito a desliambiente de trabalho moderno, regar e despesas, num processo que
correndo às ferramentas e soluções
tem sempre, na sua ótica, que ser
tecnológicas.•
negociado e acordado.
Claudia Pereira, business unit manager da Axians Portugal, reforça que é
necessário refletir sobre as aprendizagens. Todos os estudos mostram
que o mundo do trabalho será
definitivamente diferente daqui
para a frente e a “tecnologia estará
cada vez mais presente, de forma a
proporcionar uma melhor experiência dos trabalhadores. No futuro,
é expectável que, cada vez mais, a
colaboração aconteça entre pessoas
que estão no escritório e outras que
estão remotamente a trabalhar de

Isabel Moço,
Coordenadora e professora assistente,
Universidade Europeia

Claudia Pereira,
Business unit manager - Modern Work &
Collaboration, Axians Portugal

Jose Arada,
Business development manager - Modern Work
& Collaboration, Axians

Craig Tranter,
Systems engineer manager for CXCs in EMEAR &
APJC, Cisco

Moderação - Sandra Fazenda Almeida,
Diretora executiva, APDC
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APDC & VDA | DIGITAL UNION - SOBERANIA DIGITAL & CIBERSEGURANÇA

Estratégia de combate
às fraquezas europeias
O tema da soberania digital ganhou nova dimensão com a pandemia e a crescente dependência das tecnologias e tornou a cibersegurança num tema absolutamente crítico. Bruxelas está a avançar com múltiplas
medidas que impactam a UE a 27. Pessoas e processos são agora o caminho.
Texto de Isabel Travessa

https://youtu.be/9e9KZSbjTaA
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papel da cibersegurança assume-se como central no reforço
da soberania digital europeia.
Embora estejam a ser dados passos
importantes, a UE já foi ultrapassada
em termos tecnológicos por outras
geografias, pelo que pessoas e processos terão de ser agora a aposta.
Há que saber gerir a proliferação e a
complexidade do quadro legislativo
comunitário, sob pena do seu impacto ser negativo nas organizações e
na sua defesa contra as crescentes
ameaças cibernéticas. Usar tecnologias modernas de segurança da
informação, através do poder do
hacking, é um dos caminhos, porque

está sempre tudo a mudar no mundo online, como ficou claro nesta
segunda sessão do ciclo ‘Digital
Union’, uma parceria da APDC com a
VdA, para analisar os grandes temas
do digital, realizada a 23 de setembro, com o tema ‘Soberania Digital &
Cibersegurança’
É hoje claro que um pequeno número de grandes tecnológicas, todas
fora da Europa, controlam o mercado digital e os dados de pessoas e
organizações. Segundo Inês Antas
de Barros, associada coordenadora
da VdA, Bruxelas tem consciência
dessa perda de controlo e dos riscos
para o desenvolvimento económico

Inês Antas de Barros,
Associada coordenadora, VdA

André Baptista,
Security researcher e bug bounty hunter,
Professor da Universidade do Porto e fundador &
CTO da PENTHACK

Moderação - Sandra Fazenda Almeida,
Diretora executiva, APDC

António José Gameiro Marques,
Diretor-geral do GNS

Paulo Moniz,
Information Security & IT Risk, EDP

Moderação - Tiago Bessa,
Partner, VdA

comunitário. Acrescem as preoto dos mercados digitais, estratégia
cupações do impacto social desta
industrial, conetividade, computação
realidade, com o aumento do digital
de alto desempenho, conetividade,
divide e das ameaças ambientais, e
competências digitais e estratégia
uma “crescente vulnerabilidade ao
de cibersegurança são as principais.
cibercrime, graças à centralização do
O objetivo é colocar a tecnologia
tratamento de dados”, explica.
ao serviço dos cidadãos, criar uma
Percebendo estas
economia digital
fraquezas da UE
justa e competitiva
A cibersegurança está
relativamente à
e formentar uma
na agenda regulatória
soberania digital, “o
sociedade aberta e
quer nacional, quer
legislador europeu
justa, como explieuropeia, pois é a
decidiu atuar, atraca Inês Antas de
soberania digital que
vés da definição da
Barros.
está em causa
estratégia digital da
No que respeita
UE, com várias inià cibersegurança,
ciativas já aprovadas
há cinco objetie outras em processo de aprovação,
vos: reforço da resiliência coletiva
para consolidar a soberania digital.
da Europa contra ciberameaças;
O regulamento dos serviços digitais,
reforço da liderança nas regras e
estratégia para os dados, regulamennormas internacionais do ciberes-

paço; aumento da confiança dos
cidadãos e empresas nos serviços e
ferramentas digitais; promoção de
um ciberespaço à escala mundial
aberto, estável e seguro; e reforço da
soberania tecnológica.
No mercado nacional, existem já
múltiplas iniciativas que respondem
a estes objetivos, seja por via de
legislação nacional, seja por regulação setorial. Há ainda várias outras
iniciativas europeias que vão ter
impacto em Portugal, como a revisão
da Diretiva NIS, que virá alargar o
escopo de aplicação e as obrigações
para as organizações, assim como a
proposta de uma nova diretiva sobre
a resiliência das entidades críticas
entre outras iniciativas.
“A cibersegurança está na ordem
do dia e na agenda regulatória
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europeia. As organizações têm que
“o que se pode debater é onde nos
estar atentas e mapear as diferentes
poderemos centrar para recuperar
obrigações, porque há muita legisalguma soberania, que será precilação dispersa. A sua preparação
samente nos dados, incluindo os
para este novo pacote legislativo é
metadados sobre nós próprios. Não
essencial. Terão de apresentar uma
podemos deixar que continuem
estratégia holística de cibersegurana ser guardados fora do território
ça que aborde as diferentes comeuropeu. A soberania digital não
ponentes - tecnológica, jurídica e de
está perdida, mas encontra-se muito
negócio/operacional - porque o tema
debilitada”.
está para ficar, com o aumento das
Reiterando estas afirmações, Paulo
ameaças ao nível
Moniz, Information
mundial”, conclui a
Security & IT Risk
Um dos caminhos
oradora.
da EDP não tem
terá de passar por
dúvidas de que,
colocar hackers a
SABER GERIR A
cada vez mais, todas
defender a Europa, com
COMPLEXIDADE
as infraestruturas e
tecnologias modernas
Já no período de
sistemas que funciodebate, moderado
nam à nossa volta
de segurança
por Sandra Fazenda
estão “impregnados
Almeida, diretora
de tecnologia, ela
executiva da APDC, e por Tiago
própria cada vez mais uma commodiBessa, partner da VdA, foi dada a
ty vulnerável aos riscos digitais”.
visão dos vários stakeholders do
Já André Baptista, security researcher
mercado nacional. A começar pelo
and bug bounty hunter, professor
diretor-geral do Gabinete Nacional
da Universidade do Porto e fundade Segurança (GNS), no âmbito do
dor e CTO da startup PENTHACK,
qual funciona o Centro Nacional de
centrada em serviços de ciberseguCibersegurança (CNCS).
rança disruptivos e inovadores, está
Para António Gameiro Marques
preocupado com os impactos da era
“soberania digital é muito mais que
digital na vida das pessoas. “Entrar
cibersegurança. Se atacarmos os
no digital tem sido um mergulho,
problemas de cibersegurança no
mas temos de saber desligar e parar.
espaço europeu não resolvemos o
Às vezes é preciso fazer um reset”,
problema de soberania. Nada disso”.
alerta.
É que na sua perspetiva, “a UE está
Apesar da CE estar a desenvolver um
a correr atrás do prejuízo. Está a
conjunto de iniciativas na área de
endereçar as dimensões pessoas e
cibersegurança, a realidade mostra
processos, porque já não consegue
que “os ataques têm vindo a tornaragarrar os temas ligados à tecnose cada vez mais frequentes e sofislogia”, agora nas mãos de gigantes
ticados, com efeitos devastadores a
norte-americanas e chineses. Sendo
nível pessoal e coletivo”. Por isso, o
o plano desenvolver a componente
caminho terá que passar por colocar
digital, isso será centrado na reguos hackers a defender a Europa, com
lamentação”. Assim, defende que
“tecnologias modernas de segurança
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da informação, através do poder do
hacking. A internet está em desenvolvimento e os efeitos sociais são
imprevisíveis. Conseguimos ter liberdade ou soberania digital a mesmo
tempo? Espero que sim”, remata.
Sobre a segurança das redes 5G,
preocupação que levou até Bruxelas
a apresentar uma toolbox, António
Gameiro Marques deixa claro que o
5G se trata de um “assunto fundamentalmente do regulador”. Ainda
assim, o CNCS trabalhou no desenvolvimento de um primeiro estudo
de risco para aprofundar o tema
e contribuir para a toolbox da CE,
produzindo um conjunto de recomendações entregues às tutelas.
Uma delas foi a de que o Conselho
de Segurança do Ciberespaço se
deverá pronunciar sobre as grandes
opções tecnológicas das soluções 5G
a colocar em Portugal. E relembra:
“Há que estar em alinhamento com
as orientações de Bruxelas. Todos
sabemos que a questão mais importante do 5G não é tecnológica, mas
sim geoestratégica”.•

WSA PORTUGAL 2021

Projetos nacionais
já foram selecionados
Os oito projetos que vão representar Portugal na edição de 2021 do World Summit Awards (WSA) já foram
selecionados. Urban Platform, Glooma, Recycle Bingo, Pick, Digital Customer Onboarding, Speak, Zoomguide e
Clinic Immersives são os vencedores. A Gripwise venceu o BFK Awards.
Texto de Isabel Travessa

O

processo voltou a ser coordenado pela APDC, sendo a
seleção dos candidatos realizada por um júri nacional liderado
por Sandra Fazenda Almeida (APDC)
e Roberto Carneiro (ex-ministro da
Educação). Os oito projetos, um por
cada uma das categorias a concurso, vão agora representar o nosso
país nesta iniciativa internacional
que premeia as melhores inovações
digitais com impacto social.
A Urban Platform (Government &
Citizen Engagement) é uma solução na
cloud para a gestão eficiente do território, criada especificamente para
governos locais. Já a Glooma (Health
& Well-Being) foi criada para prevenir o cancro da mama, tratamentos
agressivos e mortes. O Recycle Bingo
(Environment & Green Energy) é um

jogo para smartphones destinado a
motivar as pessoas para a reciclagem. E o Pick (Smart Settlements &
Urbanization) assume-se como um
conjunto de ferramentas para uma
mobilidade transparente e acessível.
Entre os projetos está ainda o Digital
Customer Onboarding (Business &
Commerce), plataforma criada para
empresas sem grandes conhecimentos de IT poderem colmatar as
suas lacunas, a Speak (Inclusion &
Empowerment) uma app móvel que
liga migrantes, refugiados e habitantes locais, e a Zoomguide (Culture &
Tourism), um guia alimentado por IA.
Por fim, a Clinic Immersives (Learning & Education) assume-se como
uma solução de formação prática
para estudantes de enfermagem e
docentes.

De acordo com o timeline do WSA
2021, até dezembro um júri online selecionará de entre todos os
candidatos dos cerca de 180 países
envolvidos, uma shortlist de projetos.
Até final de janeiro de 2022, o WSA
Grand Jury procederá à nomeação
dos WSA winners (oito por cada uma
das categorias a concurso), que
serão apresentados no WSA Global
Congress, cuja realização ocorre em
março próximo.
No âmbito da seleção nacional dos
WSA, a ANI atribuiu também o prémio vencedor dos Born from Knowledge (BFK) Awards à Gripwise, pelo
desenvolvimento de um dispositivo
inovador para detetar e monitorizar a síndrome de fragilidade dos
idosos.•
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A plataforma LEME tem a assinatura dos secretários de Estado João Costa e Nuno Artur Silva
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Com este

LEME
navegamos seguros
Para ajudar a combater a desinformação, um dos grandes males do
século, dois secretários de Estado uniram-se para lançar a LEME,
plataforma que ajuda a distinguir notícias verdadeiras de notícias falsas.

N

TEXTO DE TERESA RIBEIRO FOTO VÍTOR GORDO/ SYNCVIEW

o tempo em que éramos apenas consumidores
de conteúdos na internet era fácil. Agora, que
nos tornámos potenciais produtores, tudo mudou. Como uma bola de neve, a produção de
informação cresceu de forma incontrolável, trazendo
por arrasto problemas até então inexistentes, como o
da dificuldade em distinguir as notícias falsas das verdadeiras. A complexidade que esta mudança trouxe
à gestão de conteúdos, quer do lado do consumidor,
quer do lado do produtor, colocou questões aos diferentes reguladores da sociedade, a começar pelos governos e, dentro destes, as autoridades que atuam na
área da Educação.
O tema da literacia mediática impôs-se à medida
que se tornou evidente que só com formação adequada e massificada se pode conter com eficácia os danos
que a desinformação semeia na sociedade. E é aqui que
nascem iniciativas como a LEME. Promovida pelo secretário de Estado Adjunto e da Educação, João Costa,
e pelo secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e
Media, Nuno Artur Silva, a LEME, acrónimo de Literacia e Educação Mediática em Linha, é um agregador
de diferentes tipos de recursos de literacia mediática.
Elsa Mota, professora em mobilidade estatutária
na Direção Geral da Educação (DGE), deu aulas até há
poucos meses, por isso sabe da importância de ferramentas como esta: “Uma plataforma como a LEME
evita que os professores tenham de procurar, nas mais
diversas fontes, a informação de que necessitam”.
Diretor de serviço na DGE, José Sousa, corrobora:
“Houve docentes que, no desenrolar das nossas ações
de formação, nos fizeram sentir que faltava uma ferramenta como o LEME”.
Lançada em setembro, a plataforma destina-se par-

ticularmente a professores do pré-escolar e dos ensinos
básico e secundário, mas é de acesso livre. Congrega
áudios, imagens, jogos, planos de atividades e vídeos
que a DGE seleciona, valida e disponibiliza.
Como nota José Sousa, “com uma melhor literacia mediática, podemos ter capacidade para, em casa,
olhar para a fonte das notícias de uma forma mais crítica e procurar que essa fonte seja escrutinada”. Este é
um dos objetivos da LEME enquanto ferramenta facilitadora da educação para os media, embora, como sublinha Pedro Meirelles, professor em mobilidade estatutária na DGE, mais do que educação para os media, o
que se pretende com este tipo de iniciativas é contribuir para uma aprendizagem mais vasta, a da educação
para a cidadania: “O objetivo da literacia para os media
é também explorar temas como acesso, uso e inclusão
dos media, comunicação, entretenimento, informação, bem-estar, privacidade, segurança, identidade”.
Todos os recursos da LEME tentarão dar uma resposta a estas perguntas. A consulta é fácil. Pode fazer-se por área, nível de escolaridade e tipo de recurso
(áudio, jogo, página web, etc). A plataforma será sujeita
a atualizações periódicas, pois estamos a falar “de um
organismo vivo”, conforme a descreve Pedro Meirelles.
É, portanto, “um processo em contínuo”.
Depois de sujeita a um período de avaliação, a
LEME passará ainda pelo crivo de vários grupos foco.
Até ao fim do ano deverá já estar em produção a sua
versão definitiva. Mais tarde será realizado um inquérito junto dos seus utilizadores para aferir o seu nível de
impacto. Porque o objetivo é mesmo fazer deste sítio
uma arma eficaz contra a iliteracia mediática e os problemas que gera no nosso mundo.•
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IDENTIFICAR RISCOS CLIMÁTICOS COM IA
É UMA SOLUÇÃO que tira partido da inteligência artificial para apoiar as organizações na resposta às alterações

climáticas que possam perturbar o seu funcionamento. Permite ainda avaliar mais facilmente o seu impacto
no planeta e reduzir a complexidade da conformidade regulatória. Numa altura em que cresce o número de
empresas impactadas pelas alterações climáticas e os consumidores estão mais exigentes, a IBM lançou o
Environmental Intelligence, solução SaaS que ajuda a otimizar e a automatizar a gestão de riscos ambientais e a
operacionalizar processos subjacentes, incluindo a estimativa e a redução de carbono para atingir as metas de
sustentabilidade. Esta oferta tira partido dos dados meteorológicos da IBM, fornecedor global mais preciso a nível mundial em análises geoespaciais avançadas, assim como das novas inovações da IBM Research. É a primeira
que reúne IA, dados meteorológicos, análise de risco climático e recursos de estimativa de carbono.•

LEIXÕES: 1O PORTO 5G NACIONAL
ESTÁ AGORA TOTALMENTE COBERTO com uma rede 5G, para ganhar competitivida-

de, eficiência e segurança na gestão de um porto que, apesar da pandemia, bateu
recordes em 2020. Através de uma parceria com a NOS, o Porto de Leixões pode
agora monitorizar todas as suas complexas operações com recurso a drones 5G,
equipados com câmaras capazes de transmitir, em tempo real, imagens de vídeo
em alta qualidade para a sala de controlo. Os drones estão ainda preparados para
serem equipados com sensores ambientais, de ruído e qualidade do ar, para medir
os impactos de cada operação em tempo real e diretamente no local. Com estes
meios de monitorização remotos, centro de operações e pilotos dos navios podem
acompanhar as manobras de maior risco, com capacidade, frequência, flexibilidade
e segurança. O passo seguinte será tirar partido da realidade aumentada e tecnologia de gémeo digital, para tornar os
processos de manutenção de maquinaria e logística mais eficientes, implementando IOT de sensorização para saber em
tempo real a localização e estado de todos os ativos.•
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INOVAR PARA PREPARAR CONETIVIDADE DO FUTURO
O TEMA foi a conectividade do futuro – 5G, NB-IoT e LTE–M - aplicada às soluções de Internet of Things e

o desafio para as empresas era criar novos modelos de negócios com soluções inovadoras e contribuir
para o processo de transformação digital do mercado. A 6ª edição do IoT Challenge, da Altice Portugal,
registou 27 candidaturas e nove chegaram à fase final, com soluções em áreas tão diversas como a
apicultura, eGaming, entregas de encomendas, gestão de espaços e soluções para veículos conectados.
A SurgeonMate, que desenvolve soluções para profissionais de saúde; a Beyond Vision, que faz uso da
tecnologia aplicada a drones para monitorizar campos agrícolas ou assegurar logística de última milha e
a Voxelmaps, que trabalha com modelos de IA aplicados a dados recolhidos, em tempo real, em mapas
4D, foram as três grandes empresas vencedoras. Todas usaram tecnologia 5G nos seus projetos e poderão ver as suas soluções integradas no portfólio da Altice Empresas.•

TECNOLOGIA NO SUPORTE ÀS OFERTAS DE SAÚDE
OFERECER SOLUÇÕES suportadas pela tecnologia para melhorar a vida das pessoas foi o objetivo do

Plano de Saúde Vodafone. A proposta concilia a relevância do acesso aos cuidados de saúde com a facilidade e simplicidade permitidas por soluções digitais inovadoras. Graças a uma parceria com a Future
Healthcare, o operador passou a disponibilizar
serviços como vídeoconsultas em atendimento
permanente 24h/dia, para situações clínicas prioritárias, assim como consultas de especialidade
programadas, disponíveis através da app My Vodafone. Este serviço inclui consultas de diabetes,
hipertensão, cessação tabágica, obesidade, bem
como ginecologia e pneumologia, complementado pela psicologia, nutrição e fisiologia do exercício. Óticas e consultas de medicina alternativa
(osteopatas, homeopatas e medicina tradicional
chinesa) também estão incluídas.•
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The best
of ICT with
a human touch
O mundo está mais ligado do que nunca e o ritmo da mudança
é desconcertante. Entregamos a combinação perfeita entre
tecnologia e serviços aos nossos clientes, para que cumpram
os desafios dos seus próprios clientes e do seu negócio.
Cultivando uma relação profundamente humana e de proximidade,
queremos melhorar a vida das pessoas e das organizações.

A Axians é a marca registada do grupo VINCI Energies, dedicada
às Tecnologias de Informação e Comunicação e ao desafio da Transformação Digital.
Estamos presentes em 25 países, com cerca de 12 000 colaboradores
e uma faturação anual de 2,6 mil milhões de euros, em 2020.

ultimas

SOLUÇÕES PARA IMPULSIONAR ENERGIAS RENOVÁVEIS
PARA DIVULGAR as mais recentes inovações tecnológicas no campo da digitalização do setor fotovoltaico, decor-

reu pela 1ª vez no mercado nacional o Huawei Fusion Solar Roadshow. Foram demonstradas as tecnologias e
soluções que reforçam a aposta na energia solar nos segmentos residenciais, comerciais e industriais. Considerando as energias renováveis a chave para um futuro mais sustentável e para garantir uma economia mais
competitiva, o grupo quer reduzir significativamente o custo da produção de energia e proteger o meio ambiente. Para isso, está a investir em Portugal numa equipa dedicada. No roadshow, divulgou os últimos desenvolvimentos, mostrando que a integração de tecnologias, como a inteligência artificial, tornará digital e inteligente a
indústria fotovoltaica, otimizando o custo nivelado de energia (LCOE) dos projetos fotovoltaicos.•

FERRAMENTAS PARA GESTÃO DA EXPERIÊNCIA HUMANA
PARA PREPARAR os empregos do futuro, as organizações vão ter de repensar a forma como abordam
a aprendizagem, a mobilidade interna e a requalificação, colocando os colaboradores no centro das
operações. Sendo a gestão da experiência humana essencial para construir equipas de sucesso, a SAP
lançou o SAP SuccessFactors Opportunity Marketplace. Trata-se de
uma solução que liga os colaboradores a recomendações individualizadas, para estimular o crescimento e o desenvolvimento pessoal e
aumentar a agilidade organizacional. São tidos em conta os interesses,
estilos de trabalho e a experiência e consideradas as oportunidades
de aprendizagem e networking. Com recurso a machine learning, a solução mantém os perfis de talento sempre atualizados, para incentivar
as pessoas a encontrarem mais oportunidades internas, alinhadas
com as necessidades estratégicas do negócio. Dá ainda aos gestores um melhor entendimento dos pontos fortes e das capacidades
dos colaboradores e equipas. Retenção, compromisso aumentado e
adaptabilidade contínua são as grandes vantagens. Já que esta proposta permite manter as pessoas e as
empresas em crescimento e prontas para a mudança.•
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Aumente a competitividade da sua empresa em upskill.pt

UPskill – Digital Skills & Jobs | 2ª EDIÇÃO
Já estão integrados com sucesso os novos proﬁssionais formados na 1ª edição
do Programa UPskill. Começou agora uma nova edição desta iniciativa
verdadeiramente inovadora, que junta Empresas, Proﬁssionais e Ensino
Superior na requaliﬁcação em áreas TIC, essenciais para o sucesso dos vários
setores de atividade. Neste momento de retoma da nossa economia, seja
uma Empresa aderente deste projeto de âmbito nacional.
Saiba como em upskill.pt
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