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FIBRA + 5G

A competitividade das
empresas acima de tudo
Ao longo dos últimos anos, a Altice Empresas investiu na maior rede
de fibra. Esta fibra abriu as portas à mais fiável rede de data centers
do país, fez nascer as mais avançadas soluções de cloud, segurança,
mobilidade e IoT e assegura, hoje, uma tecnologia 5G mais eficiente
e segura. Só com inovação, apoio de equipas especializadas,
os melhores parceiros tecnológicos e estas duas redes a funcionar
ao mesmo tempo, fibra mais 5G, é possível potenciar a transformação
digital e tornar as empresas mais competitivas em Portugal e no mundo.
Porque para a Altice Empresas, as empresas estão acima de tudo.

Fale com o seu gestor, ligue 16 206 ou vá a altice-empresas.pt

Empresas que mudam o mundo

e ditorial

Eduardo Fitas eduardo.fitas@accenture.com

Quando a única
certeza é a incerteza

P

or muito conforto que possamos sentir,
ao pensar que depois de momentos de
forte incerteza e convulsão, vão chegar
momentos de estabilidade e regresso
ao previsível, a realidade não funciona assim.
Quando começávamos a fazer planos para voltar
à “normalidade” pós-pandémica, descobrimos
que é um conceito que não existe como o imaginávamos e que a
nossa única segurança é aprender a viver com a incerteza.
Mas, apesar das ameaças,
também há oportunidades. Um
líder de uma grande empresa europeia dizia-me há uns tempos
que Portugal e Espanha são das
poucas alternativas para a localização dos seus serviços tecnológicos. Por razões de soberania
dos seus dados, todo o armazenamento e processamento tem
de ser feito na Europa. Sendo
que alguns dos mercados europeus naturais para a prestação
deste tipo de serviços apresentam agora um risco superior e não podem ser considerados uma
alternativa.
Apesar de ser apenas um exemplo específico,
mostra todo o potencial que temos. A dúvida
que se coloca é quão preparados estaremos, en-

quanto país, para capturar oportunidades que,
seguramente, vão garantir muito crescimento.
Estamos a formar os recursos nas áreas relevantes e em quantidade suficiente? Possuímos ou
vamos tentar criar políticas fiscais que tornem
atrativo trabalhar de e para Portugal? Conseguimos atrair talento do exterior e incorporá-lo nas
nossas organizações?
Obviamente que ninguém
previa o cenário de guerra que
existe atualmente na Europa,
nem os impactos que daí resultaram. Mas esse também não é
o ponto. A questão é quão preparados estamos ou queremos
estar, enquanto país e sociedade, para crescer e ter sucesso
num contexto em que a única
certeza é a incerteza.
O destaque desta edição é
uma entrevista a Paulo Portas,
Presidente do 31º Digital Business Congress. Prestemos atenção a quem entende do tema
como poucos e utilizemos essas perspetivas para
nos inspirarmos nas mudanças transformacionais que precisamos, quer no domínio privado
quer, e em particular, na esfera pública. É que,
como afirma, “temos de ambicionar estar entre
os melhores”.•

A questão é quão
preparados
estamos,
enquanto país
e sociedade, para
ter sucesso num
contexto em que
a única certeza
é a incerteza
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O 5G da NOS é 10X mais rápido
e grátis até 15 de Setembro
O 5G da NOS é 10X mais rápido e este novo patarmar de
velocidade já chegou à vida de milhares de portugueses.
Downloads mais rápidos, streaming perfeito, jogos sem lagg
são algumas das vantagens desta nova geração móvel.
Depois de conquistarmos o leilão e a liderança do 5G,
depois de sermos os primeiros a lançar o 5G no país,
somos agora os primeiros a estabelecer de forma empática
e assertiva a relevância e importância desta tecnologia para
a vida e para o presente.

nos.pt

a abrir

CTO ASSUMEM
PAPEL CRÍTICO NAS
ORGANIZAÇÕES
OS CHIEF TECHNOLOGY OFFICERS (CTO)

estão a assumir um papel cada vez
mais importante dentro das empresas
em todo o mundo, influenciando a rapidez da inovação. São também os responsáveis por promover cada vez mais
uma filosofia de cocriação e de
parcerias impulsionadas
por valores comuns e
normas abertas. A
conclusão é de um
estudo do Institute for
Business Value (IBV),
da IBM, denominado “A revelação do
CTO”. Este trabalho
recolheu a opinião
de 2.500 CTO de
29 indústrias diferentes em 45
países e revela
que os CIO e os
CTO comunicam e
colaboram continuamente apenas em
45% dos casos. As organizações consideram
que a colaboração entre
estes dois perfis implica um aumento
da margem operacional de mais 20%
em empresas com um retorno acima
da média dos seus investimentos em
tecnologia, mais 26% em negócios
com maior maturidade na cloud, IA,
automação e segurança e mais de 36%
em organizações com maior agilidade
e eficiência na sua gestão de dados,
governação e resiliência. •

Na maioria das
organizações, os CIO
e os CTO ainda não
trabalham em articulação contínua,
que é essencial para
o futuro
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FALTAM MEDIDAS PARA A
EMERGÊNCIA CLIMÁTICA
O MAIS RECENTE estudo da Deloitte, o CxO Sustainability

2022, revela que quando a decisão se coloca entre os custos
atuais de investimento e os benefícios de uma transição
para um futuro sustentável de baixo carbono, os líderes
empresariais hesitam. Os 2.083 executivos C-Level de 21
países sondados para esta pesquisa colocam no topo da
lista das vantagens dessa transição o reconhecimento e
reputação da marca (49%), satisfação dos clientes (46%),
combate às alterações climáticas (43%) e a moral e bem-estar dos colaboradores (42%). Mas o estudo identifica uma
desconexão entre o reconhecimento e ambição
manifestados e a ação desenvolvida pelas
empresas. As cinco ações que demonstram um empenho mais profundo das
empresas são: desenvolvimento de
produtos ou serviços sustentáveis;
exigência de medidas de sustentabilidade aos fornecedores e
parceiros; instalações mais
resistentes aos impactos climáticos; incorporação de considerações climáticas em ações
de lóbi e doações políticas; e
indexação da remuneração
dos líderes ao desempenho
de sustentabilidade. Apenas
19% implementou pelo menos
quatro destas ações, sendo
que 14% não implementou
nenhuma.•

CURIOSIDADE
CABRA ROBÓTICA PARA TERRENOS DIFÍCEIS
Chama-se Bex, consegue transportar 100 quilos de carga e move-se
rapidamente em locais com acessos mais difíceis. É uma cabra robótica
desenvolvida pela Kawasaki, uma das líderes mundiais na produção
de motas, mas que está a investir na sua divisão
focada no desenvolvimento de robots. Este robot
foi desenhado para andar facilmente em terrenos
íngremes e mover-se rapidamente em terrenos
lisos, sendo ideal para ajudar em obras, ou todas as
tarefas que incluam carregar
materiais. E como é totalmente modelar, ao nível
das características
funcionais e de
design, a Bex pode
transformar-se
em qualquer outro
animal.•

TAPETE INTELIGENTE DETETA ESTRANHOS
Imagine que tem um tapete à entrada da sua casa que deteta a presença
de estranhos à porta. Pois é, trata-se de um projeto de investigação que já
está em fase de prototipagem. Este tapete inteligente tem fios condutores
integrados na estrutura têxtil e uma aplicação que recebe as informações
desses fios e as transmite ao utilizador, indicando a presença e o movimento
de visitas indesejadas. Confortável e antiderrapante, promete “revolucionar
o têxtil e, em particular, o têxtillar”, contribuindo para a “redução
da criminalidade em propriedade
privada”. Chama-se HelpInTex e está
a ser desenvolvido por dois centros de
investigação de (CeNTI e CITEVE) e
uma têxtil de Guimarães.•

METAVERSO REDEFINE O MUNDO
O “METAVERSE CONTINUUM”, um novo espectro de mundos, realida-

des e modelos de negócio potenciados digitalmente, está a redefinir a forma como funcionamos. Segundo o estudo da Accenture
Technology Vision 2022, denominado “Meet Me in the Metaverse:
The Continuum of Technology and Experience Reshaping Business”,
as empresas estão a deparar-se com uma nova realidade, à medida
que várias tecnologias estão a modificar as experiências humanas.
O estudo, que contou com a participação de 24 mil consumidores e
4.650 executivos e C-Level em 35 países, incluindo Portugal, revela
que neste estágio inicial, 71% dos executivos acreditam que o metaverso terá um impacto positivo na sua organização e 42% acreditam
que será inovador ou transformador. O relatório identifica quatro
tendências que vão influenciar
as empresas: WebMe Putting the Me in Metavers;
Programmable World - Our
Planet, Personalized; The
Unreal - Making Synthetic,
Authentic; e Computing
the Impossible - New
Machines, New Possibilities. As empresas mais inovadoras, conclui, já estão
a competir no Metaverse
Continuum.•

Executivos de 35
países, incluindo
Portugal,acreditam
que o Metaverso
terá um impacto
positivo na sua
organização

CINCO TENDÊNCIAS
DO TRABALHO
HÍBRIDO
OS COLABORADORES agora têm

ideias firmes sobre o que estão
dispostos a dar às empresas e os
managers sentem-se “encurralados”
entre a liderança e as expetativas dos
colaboradores. Os líderes precisam
de fazer com que a deslocação ao
escritório valha a pena, à medida
que o mundo está a passar para o
trabalho híbrido. O trabalho flexível
não tem de significar sempre online
e, apesar da sobrecarga digital,
as pessoas estão a flexibilizar os
modelos de trabalho, ao seu próprio
ritmo, assumindo o controlo do seu
tempo. E a reconstrução do capital
social tem um aspeto diferente num
mundo híbrido, tendo os líderes
que saber como envolver na cultura
organizacional tanto os colaboradores híbridos, como os remotos. Estas
são as cinco tendências do trabalho
híbrido para 2022, de acordo com o
Work Trend Index 2022, um estudo
da Microsoft que contou com a participação de mais de 30 mil pessoas, em 31 países. O trabalho
analisou biliões de sinais de
produtividade no Microsoft
365 e tendências laborais
no LinkedIn, entre 7 de
janeiro de 2022 e 16
de fevereiro de 2022 e
revela como se alteraram
as formas de trabalhar nos
dois últimos anos, em resultado da pandemia de
Covid-19. Uma realidade
que exige agora mudanças nas organizações,
numa transição que obrigará também à projeção das
tecnologias necessárias
para conectar o digital e
o físico. •

ILUSTRAÇÕES FREEPIK

CURIOSIDADE
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SOUND BITES :-b
“O Twitter, não sendo a maior,
nem a mais rentável e perfeita
das plataformas, é indiscutivelmente a mais politizada de
todas. A Rolling Stone resume
isto assim: ‘O homem mais rico
do mundo acabou de comprar
a rede social mais influente – o
que pode correr mal?’”
Pedro Candeias, Expresso
Curto, 27/04/2022

“Nunca a afirmação ‘os negócios são feitos de pessoas’ teve
tanta importância. Hoje, é imperativo que sirva de mantra às
lideranças e que esteja na base
de qualquer estratégia empresarial, independentemente do setor de atividade ou da dimensão
da organização”
Ricardo Carneiro, ECO,
13/04/2022

“Parece certo que, nas próximas
décadas, formas radicalmente
diferentes de interacção virão a
ser a norma, e é provável que no
futuro venhamos a olhar para
as redes sociais como olhamos
hoje para os telégrafos, telegramas e faxes”
Arlindo Oliveira, Público,
11/04/2022

“A parte mais difícil (aprovação
da Lei dos Mercados Digitais)
começa agora: transformar o
que está escrito no papel em
regras a serem efetivamente
cumpridas pelas plataformas.
É preciso dotar de recursos a
CE e as autoridades nacionais e
assegurar uma fiscalização adequada do comportamento dos
gigantes do digital, para que o
wild west volte a ser
apenas uma realidade nos filmes, e não na nossa vida online”
Maria Manuel Leitão Marques,
Twitter, 04/04/2022
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TECH TRENDS 2022:
AUTOMAÇÃO REVOLUCIONA
PROCESSOS
AUTOMAÇÃO EM ESCALA, IA aplicada à cibersegurança,

múltiplos dispositivos tecnológicos, facilidade na partilha de informação, cloud cada vez mais vertical, blockchain e ‘anotações do futuro’, decorrentes da nova vaga
tecnológica (computação quântica, inteligência exponencial e experiência ambiental): estas são as tendências tecnológicas identificadas pela 13ª edição do estudo
“Tech Trends”, da Deloitte. Este trabalho analisa a forma
como as organizações se estão a automatizar e a recorrer à tecnologia. A automação é agora a chave para
sustentar e aprimorar as operações das empresas, ao
libertar os profissionais para tarefas mais especializadas, o que lhes permitirá ‘superpoderes’ para enfrentar
projetos inovadores. Também o blockchain tem permitido automatizar processos, eliminando a necessidade de
trocas manuais de dados, e facilitando a gestão descentralizada e segura de processos de negócio entre várias
organizações. Já a IA está também a funcionar como
uma primeira linha de segurança cibernética, detetando
e respondendo a ameaças de forma automática.•

A automação é
agora a chave
para aprimorar
as operações das
empresas, libertando as pessoas
para tarefas mais
desafiantes

IA É PODEROSA FERRAMENTA
DE CUSTOMER EXPERIENCE
AS EMPRESAS com mais sucesso em customer experience

(CX) conseguem obter melhores resultados dos seus
investimentos com IA do que as concorrentes, graças
a uma gestão do CX em toda a empresa, com equipas
multifuncionais, fluxos de trabalho definidos e uso
extensivo da analítica e IA. A conclusão é de um novo
estudo global do SAS com o MIT Sloan Management
Review Connections. Baseado em entrevistas a 2.670
responsáveis, dos quais apenas 15% se qualificam como
“campeões” em CX, este trabalho revela que mais de
40% dos entrevistados planeiam aumentar os investimentos em tecnologia de CX até 25% nos próximos
dois anos. Cerca de 35% espera aumentar até 50% em
relação aos níveis atuais, sendo por isso imperativo que
as empresas tenham um guia sobre como obter o máximo retorno destas ferramentas. Os “campeões” em
CX lideram ao nível do uso sofisticado da analítica e da
IA, sendo que mais de 80% fazem um uso significativo
da mesma em toda a jornada do cliente. Os “campeões”
também estão à frente quanto à adoção de ferramentas
de CX, como a incorporação de assistentes inteligentes
em bens e serviços.•

As empresas com
mais sucesso em
customer experience lideram ao
nível do uso sofisticado de analítica
e inteligência
artificial

5G Superhost
A Vantage Towers pretende contribuir para a digitalização da Europa,
tornando-se um Superhost 5G com capacidade para responder às
necessidades específicas de conectividade de empresas e operadores.
A sua condição neutra permite-lhe colocar as suas infraestruturas ao serviço dos operadores de
redes móveis que necessitam de expandir as suas redes devido ao aumento do tráfego de dados.
Oferece ainda soluções personalizadas para fornecer conectividade 5G a diferentes setores de
atividade.
Em Portugal, a Vantage Towers conta com mais de 3500 sites no continente e nas ilhas e tem
como objetivo melhorar a conetividade das pessoas, empresas e dispositivos nas zonas urbanas,
mas sobretudo no meio rural, através da implementação da tecnologia 5G.
O portfolio da Vantage Towers inclui torres (GBT – Ground-based Towers e RTT – Rooftop
towers), sistemas DAS (Distributed Antenna System) e Small cells.

Junte-se a nós para construirmos um futuro melhor e mais conectado para todos.

www.vantagetowers.com

a abrir

EMPRESAS SEM MEDIÇÃO DE
POLÍTICAS DE SUSTENTABILIDADE…
AS POLÍTICAS DE SUSTENTABILIDADE, sociais e de governança

219 MIL MILHÕES

É o valor estimado, em dólares, da fortuna
acumulada por Elon Musk, que passou
este ano a liderar a lista da Forbes dos
homens mais ricos do mundo, destronando
Jeff Bezos, o fundador da Amazon. O dono
da Tesla e da SpaceX ocupa pela 1ª vez
esta posição. No top 10 figuram ainda Bill
Gates, fundador da Microsoft, Warren
Buffett, Larry Page, acionista e antigo CEO
da Alphabet, Sergey Brin, acionista e antigo
presidente da Alphabet, Larry Ellison, cofundador da Oracle e Steve Ballmer, antigo
CEO da Microsoft.

44 MIL MILHÕES

É o montante, em dólares, acordado por
Elon Musk para comprar a totalidade do
Twitter. O patrão da Tesla e da Space X
chegou a acordo com a empresa, depois
de ter lançado uma OPA hostil e de ter
adquirido em bolsa 9,2% do capital da rede
social. A administração do Twitter rejeitou
inicialmente a OPA, cujo valor Musk dizia ser
o final. Acabou por subi-lo em mil milhões
de dólares. Agora vai retirar a empresa de
bolsa e fazer “as mudanças que têm de ser
feitas” num projeto onde vê um potencial
“extraordinário”.

9,5 MIL MILHÕES

Total do investimento, em dólares,
anunciado pela Google para o mercado
norte-americano, em novos escritórios e
centros de processamento de dados. No
total, permitirá criar 12 mil novos empregos.
O líder da big tech, Sundar Pichai, avança
ainda que serão também criados milhares
de empregos entre os fornecedores e
parceiros.
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Os resultados
das medidas de
sustentabilidade
adotadas pelas
empresas nem
sempre são convenientemente
medidos

ILUSTRAÇÃO VECTORJUICE/FREEPIK.COM

NUMEROS

tornaram-se na prioridade nº 1 das empresas, representando 10%
dos seus investimentos. O mais recente estudo global da Google
Cloud mostra que não têm ferramentas de medição do impacto
destas políticas, apesar dos seus executivos acreditarem que a
sustentabilidade pode impulsionar transformações poderosas
nos negócios. Realizado pelo The Harris Poll e envolvendo mais
de 1.491 executivos em 16 países, este trabalho revela que 80%
dos executivos dão à sua organização uma classificação acima da
média pelos seus esforços de sustentabilidade ambiental e que
86% acredita que os seus esforços estão a fazer a diferença nos
avanços de sustentabilidade. Mas mostra uma lacuna preocupante entre o que as empresas pensam e a precisão com que estão
realmente a medir: só 36% dos entrevistados dizem ter ferramentas de medição para quantificar os esforços de sustentabilidade e
apenas 17% usam essas medições para uma otimização baseada
em resultados. Ao mesmo tempo, 58% concordam que há uma
espécie de hipocrisia verde e que a sua organização pode ter
sobrestimado os esforços de sustentabilidade. Também cerca de
66% questionaram o quão genuínas são algumas das iniciativas de
sustentabilidade da sua organização. Já 65% afirmam que querem
avançar nos esforços de sustentabilidade, mas não sabem como
realmente fazê-lo. Gostariam de ter mais espaço para dar prioridade à sustentabilidade, 82%, sendo que 74% acreditam que a
sustentabilidade pode impulsionar transformações poderosas nos
negócios. Tecnologia e sustentabilidade são, em todo o caso, as
duas principais áreas em que planeiam aumentar o investimento
em 2022.•

5 perguntas

ABEL COSTA:

Rapidez, o ritmo
do ‘novo normal’
O líder da Inetum Tech tem como meta crescer 10% este ano.
Para Abel Costa, o país tem que apostar em tecnologias inovadoras e transformadoras, arriscando e investindo em novas
práticas.
Texto de Isabel Travessa| Fotos de Vítor Gordo/ Syncview

A linha de negócio da Inetum
Tech, resultante da fusão entre a
antiga Gfi e a IECISA, foi criada em
plena pandemia. Que balanço faz
desta transformação?
A integração da operação portuguesa da Informática El Corte Inglés
(IECISA) no grupo Inetum, no início
da crise pandémica, foi um grande desafio e um enorme voto de
confiança na operação local. Após a
aquisição, decorreu a fusão integral
da antiga Gfi e IECISA Portugal, incluindo equipa, processos e dinâmicas comerciais. A consolidação de
duas equipas com ADNs distintos,
efetuada quase a 100% de forma remota, torna difícil, num curto prazo,
a criação de um espírito de equipa e
colaboração. Mas, já com dois anos
de atividade, este foi um processo
muito fluído. Juntámos as forças das
operações numa só e hoje representamos mais de 65 milhões de
euros de volume de negócios, sendo
a ambição para 2022 crescer 10%. A
complementaridade das ofertas e da
experiência reforçou a nossa posição
como um dos principais players
nacionais em transformação digital e
serviços tecnológicos.
Tendo em conta que a Covid-19
acelerou a transição digital, e
centrando-se a área que lidera
no ciclo de transformação tecno-
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lógica dos clientes, quais são as
perspetivas?
Temos muita confiança na recuperação da economia e acreditamos
no peso que as TI continuarão a ter
para o seu crescimento. A pandemia acelerou de forma drástica a
transformação digital das organizações. Nestes dois anos, conseguimos
apoiar organizações a atingir a sua
maturidade tecnológica e mudança
processual de uma forma muito
rápida. Temos agora o desafio de
continuar a progredir a este ritmo,
que já se tornou num ‘novo normal’.
As parcerias estratégicas com
grandes fornecedores de tecnologia são o caminho para garantir o
futuro, numa conjuntura que ficou
ainda mais instável com a guerra
na Europa?
Sem dúvida! Em qualquer cenário, a
nossa atividade só é sustentável com
o trabalho de parceria desenvolvido
com os principais fornecedores tecnológicos. A dimensão dos grandes
fornecedores, com elevada capacidade de investir e antecipar possíveis
falhas na cadeia de distribuição,
permite-nos ter uma garantia de
entrega, essencial para a execução
dos projetos.
O tema da falta de talento TIC é
cada vez mais crítico. Que medi-

das defende para ultrapassar este
problema?
Primeiro, com dinâmicas de
upskilling, com a contínua evolução e
otimização da performance das equipas, através de formação especializada, e de reskilling, acreditando que
a reconversão profissional a larga
escala será crucial para esta mudança. Por outro lado, devemos começar
já, num trabalho mais concertado e
em larga escala, a mudar a perceção que os jovens têm do mercado
das TI. Temos de alterar mindsets e
demonstrar que a área tecnológica
é uma aposta de sucesso para o
futuro. Devemos também continuar
a aumentar a oferta de cursos tecnológicos, mais próximos da realidade
empresarial. Por último, devemos
continuar a criar condições para
receber perfis internacionais com
competências no setor. Acredito que
ainda há muito caminho a percorrer
neste campo.
Olhando para os fundos estruturais disponíveis, acha que o país
poderá resolver os problemas
estruturais que persistem e posicionar-se em termos europeus no
digital e na inovação?
Acredito que os fundos estruturais
disponíveis são essenciais para
acelerar as estratégicas de transformação digital nas organizações e
empresas nacionais. Contudo, será
fundamental haver a definição de
um plano estratégico que permita
uma evolução consistente. A maioria
dos projetos de transformação digital só têm sucesso quando acompanhados por um processo de gestão
da mudança e adoção tecnológica
que permita tirar o máximo partido
dessas mudanças. Necessitamos de
trabalhar melhor esses campos para
continuarmos a posicionar-nos no
digital. E será também necessário a
aposta em tecnologias inovadoras e
transformadoras, arriscando e investindo em novas práticas.•

“Acredito que os fundos estruturais disponíveis são essenciais para acelerar as
estratégias de transformação digital nas organizações e empresas nacionais”, afirma o
líder da Inetum Tech
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“Para a nossa recuperação económica, o setor digital é absolutamente determinante”
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PELO
DIGITAL É
QUE VAMOS
Se há objeto que o fascina é o mundo. Habituou-se a conhecê-lo e depois a tê-lo através da
política. Uma relação de intimidade da qual –
dizem – nunca se sai. Participa como presidente
no 31° Digital Business Congress da APDC porque
o digital, para ele, é indissociável de qualquer
ideia de progresso.
TEXTO DE ISABEL TRAVESSA E TERESA RIBEIRO
FOTOS DE VÍTOR GORDO/ SYNCVIEW
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“Estamos todos com a sensação de que estamos a voltar a um ambiente de guerra fria, mas isso depois tem consequências económicas”
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Tem duas das paredes do gabinete de trabalho forradas a
livros, aquelas a que se encostou para posar para as fotografias. De alto a baixo, alinhou as obras que diz fazerem mais
sentido ter ali, para consulta. São essencialmente livros sobre
história, economia, política e os seus atores. Chegou-se a
Churchill, um dos que mais admira, e sorriu para a objetiva
do Vítor. Sem querer, entre dois flashes, começámos a falar
do tema do momento, algo que o absorve particularmente,
ou não tivesse um programa na televisão dedicado à guerra
na Ucrânia. Paulo Portas, o presidente do 31° Digital Business
Congress, não esconde a sua paixão por geopolítica e geoestratégia. Atualmente fora da vida política ativa, ao falar do
conflito que colocou o ocidente em alerta vermelho, soltou as
personas que publicamente o definem – o político e o comentador – e discorreu sobre o que está a passar-se na Europa,
com o método e a agilidade de raciocínio que sempre lhe
conhecemos, mas sobretudo com um prazer indisfarçável.
O digital, que hoje é transversal a todas as áreas, até a
militar, foi, naturalmente, tema de conversa. Não sendo um
techie, Paulo Portas acompanha a área com o maior interesse,
reconhecendo-lhe um papel insubstituível, onde mais do que
importância, identifica poder. O poder insuperável de mudar
o mundo. Diz que uma oportunidade para discutir o futuro é
sempre uma boa oportunidade, por isso “aceitou com gosto”
o convite da APDC para presidir ao congresso deste ano. Para
Portugal, adianta, as TIC podem significar a possibilidade de
deixar de ser um país periférico, já que “o sentido de periferia
é completamente diferente no mundo digital”. Sair da periferia não depende da localização geográfica, mas de fatores
como “o mérito, a capacidade de escalar e atrair investimento”. As economias, sublinha, “são cada vez mais economias
de serviços e, dentro dos serviços, economias digitais”. Desta
transformação espera ver emergir um país mais moderno,
robusto e inspirado pela inovação.
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“Se olharmos para as Nações Unidas, a culpa não
é do secretário geral. Na ONU olhamos para o
Conselho de Segurança e aquilo é uma fotografia de
1946. Os cinco países que têm direito de veto são
os cinco países que foram vencedores da Segunda
Guerra Mundial”.
(...)
“Há um grande desajustamento das organizações
internacionais às circunstâncias”
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Quais são as suas expetativas em relação a este congresso, cujo tema de base é “Tech & Economics: the
way forward”?
Acho que o programa é bastante interessante, porque
é de grande espetro, ou seja, é difícil alguém que tenha
uma relação presente ou futura com o digital não se
interessar por partes significativas do seu conteúdo. A
APDC tem a enorme qualidade de ser uma plataforma
onde há interesses divergentes, mas valores convergentes. Isso permite uma abordagem de temas mais
profunda. Acresce que este congresso realiza-se num
momento particularmente interessante, em que temos novos órgãos de soberania eleitos, estamos a sair
de uma pandemia e, obviamente, a viver uma circunstância geopolítica na Europa que tem consequências
geoeconómicas e uma face digital.
Essa é mais uma prova da relevância do digital…
Sempre houve, em todas as guerras, batalhas operacionais e batalhas de comunicação, que eram ao mesmo
tempo batalhas de mobilização. Desta vez, essa batalha tem um território quase planetário que é oferecido
pelas plataformas digitais e nessa frente – não deixa de
ser uma ironia do destino – a Rússia, que infelizmente,
a meu ver, se tinha especializado de forma demasiado
agressiva em cibercrime muito orientado, neste momento está a perder a batalha em termos digitais de
uma forma avassaladora. Provavelmente foi uma das
condicionantes em que não pensou.
De facto, foi surpreendente que a Rússia se tenha desorganizado tão facilmente nesta frente de batalha.
Encontra alguma explicação para isso?
Os regimes autocomplacentes são surpreendidos por
aquilo que não conseguem medir. É certo, não há nenhuma dúvida sobre isto nas comunidades digitais, e
nas comunidades ciber em particular, que a Rússia –
não digo os órgãos do poder central, mas órgãos muito
próximos das forças armadas – se especializou em ataques ciber muito organizados e agressivos. Mas nesta
circunstância eles cometeram vários erros de planeamento, como já todos percebemos. O que não significa
que não venham a atingir os seus objetivos ou parte
deles, com um grau de destruição enorme. Só que, entretanto, o mundo das plataformas da Rússia mudou
completamente, por decisão das próprias plataformas.
Não é que estejam debaixo de sanções, mas o facto é
que a Rússia sofreu a deserção de plataformas que são
globais e que tinham algum significado na Rússia. E de-

pois disso, o próprio governo não demorou muito tempo a pisar a linha da censura sistemática, que é uma
coisa que caracteriza as guerras.
Mas voltando ao congresso: o facto de acontecer na
saída da pandemia, num ano em que em qualquer caso
– com melhor ou pior resultado, dependendo da continuação da guerra – é um ano positivo e não negativo,
no sentido em que vamos ter crescimento…
Está seguro disso?
É muito difícil fazer previsões neste momento, mas eu
faço o seguinte exercício: se 2019 foi o último ano em
que vivemos sem pandemia e sem guerra, pergunto-me quanto tempo é que cada país demora a recuperar
o que tinha em 2019. A partir daí é sempre a ganhar – a
crescer. De acordo com as previsões do FMI, estamos
mesmo na linha da frente – somando o ano passado
com este – para conseguir ter já recuperação em 2022,
mas acho que outros países europeus podem vir a recuperar apenas em 2023. No fundo, o que é mais útil
nestes tempos é saber navegar na incerteza e descobrir,
nesse contexto, os pontos mais seguros. E, para a nossa
recuperação económica, o setor digital é absolutamente determinante.
Digital e globalização são indissociáveis. Depois desta
guerra, a globalização continuará a ser como antes?
Na semana passada, a Organização Mundial do Comércio – que em Portugal não é demasiado notada,
nem falada, mas que é bastante importante para o funcionamento das economias – fez um alerta sobre o que
é o risco de as economias voltarem a funcionar por blocos políticos. Temos todos a sensação de que estamos
a voltar a um ambiente de guerra fria, mas isso depois
tem consequências económicas. Se não conseguimos
comprar nem vender, empobrecemos. Há uma coisa
básica que as pessoas têm de perceber: a ideia de que
fechar os países contribui para a sua prosperidade não
é verdadeira. Em geral, precisamos de comércio aberto.
Mas será impossível manter tudo a funcionar como
antes…
Há dois fenómenos que, se não forem conjunturais,
podem causar uma disrupção. Primeiro: esta tendência para tentar alinhar o mundo em blocos políticos,
em que a geopolítica toma outra vez conta da geoeconomia (note-se que vivemos as décadas mais prósperas
quando, em certo sentido, a geoeconomia prevaleceu,
ou foi tão importante como a geopolítica). Segundo: fi-
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carmos com uma economia cada vez mais dependente
de sanções. Agora só estamos atentos à Rússia, mas o
mundo está cheio de sanções, embora estas devessem
ser o último recurso. Economias com muitas sanções
e economias com muitos sistemas de blocos são mais
ineficientes, como é óbvio. O que a OMC diz é que, no
caminho para 2040, a economia mundial pode perder
5% da sua riqueza se for compartimentada em blocos,
outra vez. Estamos na saída da pandemia, com um
problema muito sério nas cadeias de fornecimento,
porque o mundo não está todo aberto nem todo fechado ao mesmo tempo, e pensando em particular no
nosso país, isso leva-me a uma reflexão: Portugal está
a fazer um caminho na internacionalização da sua
economia. Nos períodos mais difíceis, as exportações
foram, provavelmente, a
maior alavanca do crescimento. E nós precisamos
de fazer um caminho que
ainda não terminou, estamos à volta dos 42% de
exportações no PIB. Precisamos de comércio aberto.

talista, mas como princípio geral de prosperidade das
nações.
Mas depois da guerra acha que vai ser viável?
Sim, porque esta guerra é uma guerra de expansão e de
conquista, não é uma guerra que tem consequências
sobre a interrupção dos fluxos económicos. Não é uma
guerra que tenha a ver diretamente com a questão da
globalização. Pode é ter efeitos nela.
Vamos ficar com uma guerra fria parte dois?
Atenção que foi na guerra fria que a Europa se desenvolveu. A Europa saiu do chão, das ruínas, da miséria
nalguns casos, para o seu mais extraordinário período
de prosperidade. As pessoas não dão valor ao que têm.
A Europa tem muitos defeitos, mas tem a maior
qualidade de vida do mundo e isso eu não deitava
fora… E não tem qualidade
de vida por ser fechada,
tem qualidade de vida por
ser aberta. O que é preciso
é ter maior governança política da globalização, isso
é que me parece evidente.
Da forma como as coisas
estão, se tivermos à nossa
frente uma crise climática, por exemplo, repetiremos os mesmos defeitos de não ter os grandes
blocos a cooperar. Sempre
achei que a prevalência do comércio e das economias
abertas era um grande auxiliar da paz, porque quando
queremos vender e comprar, temos de dialogar e isso
ajuda muito a diminuir as tensões. Objetivamente, a
globalização tirou quase mil milhões de pessoas da pobreza extrema, precisamente porque abriu oportunidades. Os principais beneficiários não estão na Europa
ocidental – temos de deixar de pensar que o mundo
é o nosso jardim. O mundo, antes da pandemia e da
guerra, já tinha feito uma migração para a Ásia. E, neste momento, 47% do crescimento global está na Ásia.

A Rússia, que se tinha
especializado de forma
demasiado agressiva
em cibercrime muito
orientado, neste momento
está a perder, de forma
avassaladora, a batalha
em termos digitais

Mas antes mesmo da
guerra, a pandemia levou
à reflexão de que o mundo
talvez ganhasse com um
abrandamento da globalização. Começou a falar-se
nisso…
Eu talvez ache mais produtivo pensar que não é
possível ter este nível de globalização económica sem
ter um mínimo de sistema internacional de gestão de
crises. Não é possível ter este nível de interdependência económica e depois não ter nenhuma espécie de
globalização política, no sentido em que as organizações internacionais estão completamente desajustadas. Se olharmos para as Nações Unidas, a culpa não é
do secretário-geral. Na ONU, olhamos para o Conselho
de Segurança e aquilo é uma fotografia de 1946. Os cinco países que têm direito de veto são os cinco países
que foram os vencedores da Segunda Guerra Mundial,
só que estamos em 2022. Não está lá a Índia? Não está
lá o Brasil, que é quase um continente? Não está lá a
Alemanha, que é a economia mais importante da Europa? Há um grande desajustamento das organizações
internacionais face às circunstâncias. Eu diria que sou
favorável à globalização, não de uma forma fundamen-
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Portanto, o mundo acabará por se reorganizar em
modo de business as usual…
Não “as usual”. Eu dou um exemplo, que curiosamente nasce da indústria: todos percebemos que quando a
Europa e os Estados Unidos só produzem 20% dos chips

do mundo, quando há 30 anos produziam 80%, isso
colocará o ocidente numa situação de dependência extrema. E o facto é que este cenário já começou a mudar,
e pela indústria alemã. Forçou a abertura da primeira
grande unidade industrial de chips.
Isso não é já resultado de um movimento que se começou a criar no sentido da atomização da produção
de recursos?
Será necessário para reequilibrar certas coisas, desde
que a Europa perceba que ninguém faz uma fábrica se
for para dar prejuízo. Portanto, o business model tem de
ser bom. Porque as coisas são o que são. Não se pede a
um investidor para cavar a sua ruína. Há outro exemplo de mudança estratégica, de que todos nos apercebemos e que decorreu
da dependência em que a
Alemanha ficou da Rússia,
em matéria energética.
Mas isso acho que é quase
o b-a-ba. Não faz sentido
ter dependências unilaterais num tema como o
da energia. Posso compreender, até certo ponto,
a ideia de que era melhor
tentar fazer acordos com
os russos, para controlar
a sua política externa. O
problema é
que a cabeça de Putin não
é igual à cabeça dos ocidentais. A cabeça dele é estritamente determinada pela relação de forças. E a dependência energética faz parte dessa relação de forças.
Um país como a Alemanha, que é um motor económico da Europa, descobrir de um dia para o outro que não
é livre de tomar decisões porque pode ficar sem gás… é
uma coisa penosa. Mas isso vai mudar.
Em suma, acho que a Europa, aprendendo lições, sai
mais forte.

Portanto a união é a nossa segurança…
Não tenho nenhuma dúvida. A Alemanha vai levantarse do chão nesta matéria – a Alemanha é lenta, mas
muito poderosa. Foi vexada na comunidade internacional em tudo isto e percebeu. Os escandinavos, que
eram neutrais, vão parar à NATO. O vínculo com os
EUA tornou-se mais sólido. Todos percebemos que, se
não fossem os fornecimentos dos americanos, os ucranianos não teriam resistido até agora. Curiosamente,
tudo isto, no médio prazo, é desfavorável à Rússia e colocá-la-á mais submissa à China.
Mas a união, que se está a verificar agora, pode não
durar, caso a guerra e o seu impacto económico nas
economias europeias se prolongue…
Percebo, a pergunta é muito pertinente, mas vitórias
e mudanças importantes não se conseguem em
dois dias. O ocidente está
a tentar não perder uma
guerra em que não combate. O ponto de partida é
este: o ocidente não combate, sanciona. Fornece e
financia. Isto demora mais
tempo. Mas também há
uma coisa que me parece
absolutamente evidente:
é o último aviso porque,
da próxima vez, será um
dos nossos a ser invadido.
Disso não tenho qualquer
dúvida. Se a questão não ficar arrumada, o próximo é
um país da UE e aí é que eu quero ver como as coisas
funcionam.

A cabeça de Putin não
é igual à cabeça dos
ocidentais. A cabeça dele é
estritamente determinada
pela relação de forças. E
a dependência energética
faz parte dessa relação de
forças

E mais unida?
Acho que sim. Nesta guerra a Europa percebeu duas
coisas: que não há paz sem defesa (a ideia de que se
pode ter paz sendo fraco é uma ilusão que morreu,
porque dependeria de todos pensarmos assim); e que
a ameaça está mais perto do que se pensava, porque há
bombas a 70 km da fronteira da União Europeia.

E as pessoas vão entender? Se a economia deprimir devido a uma guerra prolongada, afetando as suas vidas?
O que as pessoas não podem é querer tudo ao mesmo
tempo. Cito sempre o Inácio Camacho, um escritor de
quem gosto muito: “Isto é uma coisa esquizofrénica:
pagamos o gás e o petróleo aos russos, pagamos as armas aos ucranianos e depois pedimos aos americanos
que nos venham defender”. Ora, esta circunstância é
verdadeira nas três coisas, mas com uma grande diferença de meios. A Europa dá 1.500 milhões de euros
de financiamento de equipamento e armamento e já
pagou 35 mil milhões em gás e petróleo, desde que a
guerra começou.
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Voltando à nossa área: até nos temas ligados ao digital
a Europa está sempre a correr atrás do prejuízo, porque os processos de decisão…
… são muito lentos. E a tendência para regulamentar
tudo é muito grande.

um exemplo: dois países em concreto e duas empresas
em concreto foram triunfantes, depois passaram um
momento muito difícil e agora, no 5G, têm uma oportunidade – a Ericsson e a Nokia. Uma sueca e outra finlandesa. No digital tudo acontece muito depressa.

Exato…
Aquilo que acho mais surpreendente na ascensão da
China não é que tenha beneficiado da globalização,
porque nisso também muitos africanos, europeus de
leste e latino-americanos beneficiaram. O que acho
mais extraordinário – e porventura inesperado para
muitos – é a ascensão da China no domínio do digital. As dez maiores companhias digitais do mundo são
americanas ou chinesas. O que me impressiona é que
não está lá nenhuma europeia. A primeira europeia
nas grandes plataformas é
a Spotify e está longe dos
dez primeiros.

Acha que a revolução digital vai ser feita a partir do
modelo europeu?
Estou convencido de que a economia digital nunca
teria crescido o que cresceu se houvesse excesso de regulação. Nunca teríamos visto o que vimos, nomeadamente nas plataformas norte-americanas, se houvesse
uma montanha de burocracia e requisitos. O crescimento foi tão assombroso que isso colocou problemas
às sociedades, à política e à concorrência. Lembro-me
das críticas que houve sobre o RGPD, mas se olharmos
para certas coisas que estão a ser aprovadas nos
EUA, percebe-se que há ali
uma certa influência. Mas
alguma regulação tem de
haver.
Em contrapartida, se forem os Estados a tentar
fazer a revolução digital,
ela cessa. As pessoas normalmente usam como sinónimo a globalização e a
digitalização, mas não são
a mesma coisa. É possível
os governos dizerem: eu,
durante dez anos, não faço
mais acordos de comércio,
mas em matéria de inovação não há parlamento nenhum do mundo que diga
que é proibido inovar. Ou seja, a inovação tem uma
força própria e os Estados vão muito atrás. Quando se
dão conta das coisas, elas já lá estão.

A Europa tem de pensar a
sério em ser competitiva na
área digital. E isso implica
muito investimento. Não
falta capital, a questão
é saber porque é que o
capital europeu é investido
noutros lados

Distraímo-nos…
Em 2016 houve dois factos
muito discretos: o primeiro é que uma das moedas
chinesas foi aceite pelo
FMI no cesto das moedas
transacionáveis; o segundo é que a China ultrapassou a UE em percentagem
do PIB (em termos per
capita) e em percentagem
do investimento em pesquisa e desenvolvimento.
Já tínhamos um défice de
competitividade em inovação com os EUA, com o Japão, com a Coreia e agora também temos uma competição severa com os chineses.
Em 2019, a China ultrapassou os EUA em número de
patentes registadas. Nunca tinha acontecido desde
1978. Se olharem para os orçamentos de pesquisa e desenvolvimento do mundo, os três primeiros são asiáticos: a Huawei, a Samsung e a Mitsubishi. A Europa tem
de pensar a sério em ser competitiva na área digital. E
isso implica muito investimento. Não falta capital, a
questão é saber porque é que o capital europeu é investido noutros lados. E porque é que o environment na Europa
não é tão favorável, por exemplo, entre universidades e
empresas, que nos EUA é semente da inovação desde
sempre. Temos de olhar para nós próprios e perceber
onde é que precisamos de libertar a criatividade. Dou
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Esta guerra também vem dar relevância ao tema da cibersegurança...
Sim. Vamos viver com dois ‘C’ que colocam problemas
de segurança sérios: ciber e cripto. Os ciberataques têm
crescido exponencialmente e são uma forma de guerra completamente diferente da guerra convencional.
Lembro-me de uma conversa extraordinária que tive
com um antigo diretor do MI6, que me explicou as
diferenças entre a guerra clássica e a ciber. Na guerra
clássica estamos a falar da Crimeia, do Donbass… Na
guerra ciber o terreno é o planeta.

E não tem fim…
Exato. Na guerra clássica sabemos alguma coisa sobre o
inimigo; na guerra ciber ele sabe quase tudo sobre nós
e nós nada sobre ele. Os países não estão apetrechados
para isto.
E Portugal está muito exposto?
Como se tem visto, não estamos imunes. Há muitos
ataques que são internacionais e que testam, aqui e
ali, os ataques seguintes. São ataques para os quais as
empresas não estão necessariamente muito bem preparadas.
Mas estamos particularmente vulneráveis?
Estamos melhor do que estávamos. Mas pode dizer-se o mesmo sobre outros países europeus. As unidades
que o Estado português tem a funcionar nesta matéria,
tanto nos serviços de inteligência como nos militares,

Ministério Público e Polícia Judiciária, melhoraram
nos seus recursos e qualificação. Os próprios Estados
Unidos têm um grande défice de recrutamento nesta
área. A Microsoft está a fazer um programa com eles
para acelerar a formação. Em cada dez pessoas que precisavam, conseguem recrutar uma a duas.
O digital depende das infraestruturas…
Não estamos mal nessa matéria.
Mas em termos de território ainda há muitas zonas
cinzentas e pretas no nosso mapa.
Do ponto de vista da população temos uma cobertura
boa. Do ponto de vista do território, não. Por que não
temos? Porque não é rentável. Como não é rentável,
tem de haver investimento público e isso o Estado terá
de fazer. Embora tenha decidido não o fazer no PRR…

R&S®RTO6
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“Faz-me impressão que o essencial das verbas da digitalização não esteja ao serviço da economia e da sua modernização, mas seja
quase totalmente canalizado para a Adiminstração Pública sem que exista uma métrica que seria importante conhecer”

Pois, não está previsto, ao contrário de Espanha que
realizará, através do PRR, um grande investimento
nesta área.
Em relação à utilização do PRR tenho uma divergência
de fundo: num país onde o setor privado representa
80% do PIB, 80% do emprego, 80% do valor acrescentado da nossa economia, é injusto que dois terços do PRR
sejam dirigidos para as administrações do Estado. Uma
coisa é a digitalização, outra é um upgrade informático.
A primeira, transforma. A segunda apenas moderniza
por uns anos, e a mim faz-me impressão que o essencial das verbas da digitalização não esteja ao serviço
da economia e da sua modernização, mas seja quase
totalmente canalizado para a Administração Pública,
sem que exista uma métrica que seria importante conhecer. Não se colocam milhares de milhões de euros
na modernização digital da AP sem que saibamos qual
o resultado: o tempo que vou poupar, os processos que
serão simplificados. Em países como a Grécia e a Itália
vejo essa preocupação em medir resultados. Para acreditar na digitalização, tenho de perceber o seu efeito.
No anterior executivo foi a primeira vez que se juntou
a economia com o digital. Preocupa-o que tenha sido
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retirada a secretaria de Estado do digital do ministério
da Economia?
Tenho consideração pelo anterior secretário de Estado
e tenho consideração pelo novo. O anterior era uma
das poucas pessoas no governo que tinha currículo nas
empresas, provado e comprovado, e não um currículo
de partido. O novo secretário de Estado é um dos portugueses que chegou mais longe na Comissão Europeia
e tenho bastante respeito pelo mérito profissional. O
problema da Secretaria de Estado do Digital é curioso,
porque quem tenha passado pelo governo sabe que as
direções gerais com quem tem de trabalhar estão noutros serviços ou empresas do Estado. Senti sempre que
a Secretaria de Estado da Administração Digital andava a bater à porta dos outros ministérios. O Estado é
muito corporativo. Se esta mudança representar mais
poder de impulso para as reformas que são importantes para fazer funcionar a economia digital em Portugal, encantado. A proximidade com o Primeiro Ministro deve querer dizer que ele percebeu que o problema
com o secretário de Estado da Administração Digital
num ministério setorial é que não tem competências e
atribuições orgânicas e portanto não desenvolve.

a conversa

O mentor do PRR é agora ministro da Economia. Tendo sido o protagonista da estratégia de recuperação
económica do país, terá responsabilidade acrescida
para a implementar em concreto?
Há algo que a mim me deixa um pouco perplexo. As
duas áreas em que o ministro da Economia tem uma
competência pública mais evidente e reconhecida são
a energia, que não está no Ministério da Economia, e o
plano de resiliência, que também não está. Espero que
o tempo ajuste estes factos.
Na área digital a ambição era posicionar Portugal
como um player europeu através das reformas estruturais. Conseguiremos finalmente fazê-las?
Não tenho a certeza que
a sociedade portuguesa
queira
predominantemente fazê-las.
A sociedade, ou quem a
dirige?
Quem a dirige é eleito.
Somos uma nação muito
antiga, com uma aversão à
mudança, exceto quando
vamos para fora.

É preciso identificar um
caso de competitividade
para Portugal que seja
estável, cirúrgico, seletivo
e ambicionar estar entre os
melhores

Essas promessas constam
muito dos programas eleitorais…
Mas ter um modelo de competitividade implica não
fazer grandes concessões nem à ideologia, nem à ‘galeria’. O projeto deste governo não me parece muito reformador. Mas não sei se a sociedade portuguesa exige
isso.
Como vê o papel de entidades como a APDC?
A APDC é muito interessante como organização, porque é uma plataforma onde estão interesses que podem ser divergentes: os canais de televisão concorrem
todos uns com os outros, as plataformas também, assim como os operadores, mas consegue ter um nível de
síntese e de apuramento do que é essencial. E tem uma
componente de que gosto muito: é uma entidade prestadora de serviços aos seus associados, nomeadamente
no terreno da qualificação, como é o caso do Upskill.
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Tendo em conta o tema do congresso, quais são as
mensagens que pretende deixar aos participantes?
Que é preciso simplificar naquilo que é mais decisivo.
O essencial é termos todas as condições possíveis para
que Portugal registe um crescimento maior e duradouro. Isso não é impossível, há exemplos bons nessa matéria, mas implica constância, implica que não estejamos sempre a mudar as leis e os critérios. Como não
se faz crescimento sem investimento, temos de saber
proteger esse investimento, dando-lhe estabilidade.
Como o nosso maior problema é a criação de riqueza,
é preciso também identificar um caso de competitividade para Portugal que seja estável, cirúrgico, seletivo
(nenhum país é competitivo em todos os critérios) e
ambicionar estar entre os
melhores. Pelo menos a
nível europeu.
A segunda ideia que gostaria de transmitir é que já
não é possível numa economia como a portuguesa
pensar num crescimento
maior, estável e permanente sem economia digital. E isto é verdade tanto
nos indicadores mais frios
do crescimento, como
nos indicadores mais humanos, como o emprego.
Como sempre, ao longo da história, há empregos que
não se repetirão no futuro, mas há muitos outros que
surgirão e que nem imaginamos ainda. Nessa matéria é
relevante que os Estados tenham sistemas de requalificação das pessoas, com regularidade e competência.
Não acredito nada em baixar a exigência. Ela faz parte da construção do mérito. É preciso crescer mais,
aproveitando o digital. E disseminando mais oportunidades, sobretudo para gerações mais novas, mais
cosmopolitas, mais informadas, que têm mais acesso
à informação e à tecnologia, para quem a tecnologia é
quase um habitat natural.•
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NAS ASAS
DA PANDEMIA
Durante a pandemia, nasceram quatro
unicórnios em Portugal. Quatro estrelas
que ascenderam ao firmamento onde só
estão as empresas que valem mais de mil
milhões de dólares. A questão é saber
como, em plena crise, lhes foi possível
chegar lá.
TEXTO DE TERESA RIBEIRO FOTOS DE VÍTOR GORDO/ SYNCVIEW E CEDIDAS
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ão unicórnios, por definição seres sobrenaturais, porém o estatuto não lhes dá superpoderes. Sabe-se que as crises também se
tornam oportunidades, mas quando a economia global sofre, em
regra são as startups – que dependem fortemente de investidores
para crescer – que mais sofrem. Mas não foi esse o caso da Feedzai, Remote, Sword Health e Anchorage Digital. Citamo-las por ordem de chegada ao Nirvana: a primeira, nascida em 2008, para se dedicar ao combate ao cibercrime através da utilização de IA e machine learning, sagrou-se
unicórnio em março do ano passado. Seguiu-se, em julho, a Remote, que
em 2019 chegou ao mercado com uma plataforma para gestão de recursos humanos em teletrabalho. A Sword Health, nascida em 2013 e dona
de uma tecnologia que presta serviços de fisioterapia digital, ganhou o
estatuto de unicórnio em novembro passado e finalmente, em dezembro
último, foi a Anchorage Digital, lançada em 2017 e responsável pela criação do primeiro banco de criptomoedas do mundo, que tocou as nuvens.
Todas convergem num ponto: enquadram-se num dos raros setores que
cresceram durante a pandemia – o das tecnologias de informação.
Não se pense, porém, que “digital” é, necessariamente, uma espécie
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de password para o sucesso. Um estudo da IDC
divulgado no ano passado revela que Portugal
tem mais de duas mil startups e destas, cerca de
33% atuam no setor das TIC. Contas feitas, são
largas centenas a lutar por um lugar ao sol versus… sete unicórnios. A verdade é que no mundo existem cerca de 700 unicórnios, por isso o
nosso score, em termos relativos, até pode ser
considerado, sem favor, muito positivo. Sete
unicórnios, quatro deles nascidos em plena crise pandémica? Só pode ser bom.
Inês Marques, EMEA regional vice president
channel & aliances da Outsystems, já ganhou o
estatuto de veterana, pois está, há 14 anos, na
equipa de um dos primeiros unicórnios com
ADN português a serem anunciados ao mundo. Esse estatuto permite-lhe ter a visão de
helicóptero necessária para melhor analisar o
fenómeno da transmutação de uma empresa
com potencial, num caso de sucesso planetário.
Baseada na experiência da Outsystems, diz que
o “o segredo de um unicórnio é, primeiro que
tudo, a ideia que está subjacente ao negócio,
mas depois um certo modo de estar”. Os dois
fatores, assegura, são indissociáveis.
Com efeito, durante os cerca de 20 anos que
já leva de existência, nem tudo foram rosas na
Inês Marques, há 14 anos na Outsystems, diz que “o segredo de um
Outsystems. Mas a empresa liderada por Paulo
unicórnio”, além da ideia que está subjacente ao negócio, depende de
“um certo modo de estar”
Rosado não desistiu e essa resiliência, alimentada pela fé inabalável no produto que tinha
para vender ao mercado – uma plataforma que
descomplicava o desenvolvimento de software – , acasentir no seu meio, só com a expectativa de que 2021
bou por lhes render todo o sucesso e reconhecimento
traria consigo a tão esperada retoma: “A festa está tão
do mundo. Em 2018 tornaram-se um unicórnio. Desbarulhenta e as bebidas estão a fluir com tanta liberde então o desafio é conservarem-se no topo. Inês diz
dade como no boom das dot-com, embora estejamos toque isso, mais uma vez, depende em boa parte da atidos sozinhos a beber em casa”, disse então. O que este
tude: “Nunca estamos confortáveis”, adianta. “Toda a
quadro da firma Founder Collective quis descrever foi a
inovação tecnológica e todo o esforço que colocamos
impaciência que o compasso de espera provocado pelo
no desenvolvimento das capacidades do nosso produchoque pandémico gerou. Um ano de paragem forçada
to – algumas muito à frente do que o mercado está a
foi o máximo que a sua gente pôde aguentar. Segundo
conseguir entregar – é o que continua a manter-nos
o relatório Crunchbase, no primeiro trimestre de 2021
no topo”. O facto de durante a pandemia terem nascitodos os recordes de financiamento global por capital
do, só em Portugal, mais quatro unicórnios não a surde risco foram batidos, tendo atingido a bonita soma
preendeu: “As dificuldades que o país tem enfrentado
de 125 mil milhões de dólares, o que representou um
nos últimos anos são muito propícias, porque obrigam
aumento de 94%, face ao período homólogo.
as pessoas a reinventarem-se e a terem ideias”.
O que tem isto a ver com os unicórnios nascidos em
Portugal durante a pandemia? Tudo. Pois este moviESTAR NO SÍTIO CERTO, À HORA CERTA
mento foi global e o nosso país simplesmente refletiu
Foi isto que aconteceu? No final de 2020, o conhecido
uma tendência geral. Mesmo estando confinados, os
investidor Eric Paley deu ao New York Times uma enfinanciadores trataram de colocar na sua mira sobretutrevista que ficou nas bocas do mundo. Na linguagem
do as startups tecnológicas e entre estas escolheram as
colorida dos que se movem no clube restrito do capique apresentavam projetos nas áreas que se tornaram
tal de risco, descreveu a animação que se começou a
mais quentes durante a crise sanitária: a saúde, a ciber-
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Imagine estar lá,
sem lá estar.
Com experiências virtuais
imersivas, é Possível.
Ao criar um mundo de conectividade ilimitada,
a Ericsson permite-lhe ser o centro da ação
onde quer que esteja.
ericsson.com/imaginepossible
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segurança, o trabalho à distância e o dinheiro
virtual.
Não por acaso a Sword Health inovou na área
da saúde, com uma solução que presta serviços
de fisioterapia digital. A Feedzai, que se move na
área da cibersegurança, criou um sistema que
usa IA e machine learning para evitar o cibercrime.
A Remote criou, por seu turno, uma plataforma
de gestão de recursos humanos em teletrabalho. Finalmente a Anchorage Digital tornou-se
o nosso unicórnio cripto. Nenhuma destas start
-ups foi criada durante a pandemia, mas quando
a COVID se espalhou pelo planeta, tinham em
mãos o tipo de negócio com mais potencial para
crescer. O resto, o que fez com que chegassem a
unicórnio foi, talvez, o “ativo” de que fala Inês
Marques: uma questão de atitude.
Diogo Mónica tem uma história para contar
que ilustra bem o que é ter a atitude que pode
fazer a diferença. Quando se espalhou a pandemia, estava a um passo de expandir a Anchorage Digital, que fundara dois anos antes, em
São Francisco (EUA), para Portugal. Os tempos
Diogo Mónica, presidente e fundador da Anchorage Digital, acredita que
eram de incerteza, mas decidiu contratar: “Os
se a pandemia não o prejudicou, não será a guerra na Europa a fazê-lo
70 colaboradores que hoje temos em Portugal
são todos pós-pandemia”, confirma.
Ao expandir (também abriu escritório em
Singapura) percebeu que estava a expor-se a
dores situa-se entre os 12 e os 18 meses”, ao passo que
uma situação que precisava de controlar: “Percebi que
ele conseguiu que a permanência média na Anchorage
era preciso olhar com atenção para a nossa política de
fosse de três anos. Estabilidade que representou, sublitrabalho e focar-me na questão da criação de cultura”,
nha, “uma importante vantagem competitiva”.
conta. Naquela fase Diogo tinha as suas pessoas a traCom talento assegurado e o negócio certo nas mãos,
balhar em casa e equipas dispersas por três continena Anchorage Digital cresceu de tal maneira (começou
tes: “No mundo pré-pancom 65 pessoas, agora tem
demia, essa questão não
325) que tornar-se unicórme preocupava...”
nio foi, provavelmente,
Não perdeu tempo.
uma consequência natuInstituiu uma reunião
ral. Hoje vale mais de três
semanal onde passou a
mil milhões de dólares e
acontecer muita coisa:
se a pandemia não foi en“Nessa ocasião as pessoas
trave para este crescimenpartilham preocupações
to, Diogo acredita que a
pessoais e profissionais,
guerra também não será:
entrevistam-se umas às
“As pessoas, sobretudo
outras, criando uma espécom a guerra, começaram
cie de blockchain (risos)”.
a perceber as vantagens de
Lançou um chat, para que todos pudessem interagir
uma moeda que não pode ser inflacionada, congelae organizou jogos, com rankings e prémios para que
da ou confiscada. Os únicos refugiados que saíram da
se divertissem a trabalhar. O prémio dele foi verificar
Ucrânia, sem ser com a roupa que traziam no corpo, tique o seu problema de coesão cultural estava resolvinham criptoactivos. Estas moedas, que as pessoas não
do e que isso contribuíra também para uma retenção
apreciavam porque não viam, agora começam a revelar
de quadros muito acima da média. Por experiência ele
todas as suas potencialidades”, comenta, com um sorsabe que “nos EUA, em média a retenção de colaborariso. O céu, para ele, continua a ser o limite.•

Sem exceção, os quatro
unicórnios que nasceram
durante a pandemia
estavam nas áreas de
negócio mais apetecidas
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FILIPA SANTOS CARVALHO:

Entre a gestão,
o Direito e a tecnologia
Não foi planeado, mas quando aconteceu deixou-se logo conquistar pela adrenalina que corre nas empresas como a NOS,
que pertencem à área tecnológica. Há mais de vinte anos no
setor, Filipa Santos Carvalho tem com a tecnologia uma relação
desapaixonada, mas muito estimulante.
Texto de Teresa Ribeiro | Fotos Vítor Gordo/ Syncview

ATÉ HOJE, Direito, o curso em que se
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formou, permanece um dos amores
da sua vida. Mas apesar de gostar
de ser jurista, Filipa Santos Carvalho nunca se viu a trabalhar num
escritório de advogados tradicional.
Para ela, o exercício da sua profissão só tem graça se for apimentado
com a proximidade de áreas como
a gestão, que lhe introduzem um
outro ritmo. Aliás, não foi por acaso
que decidiu fazer um MBA depois
de acabar o curso. Essa formação
encaminhou-a para um estágio na
banca onde pôde, como sempre
desejou, fazer o match entre a área
jurídica e o mundo dos negócios.
Dessa primeira experiência lembra
detalhes que hoje a fazem sorrir:
“Nesse gabinete jurídico ainda não
tinha um computador para mim. Era
só cadernos e coisas escritas à mão”.
Mas esse foi só o começo. A seguir
surgiu a oportunidade de ingressar
na Optimus, já lá vão mais de 20
anos. A entrada na operadora foi
tão marcante para a sua vida profissional que sob diversos pontos de
vista pode dizer-se, sem exagero,
que aquele foi o primeiro dia do
resto da sua vida: “Entrei com 26
anos e cresci profissionalmente aqui
dentro. Tratava-se de um projeto
novo, feito por gente nova (a média

de idades correspondia à minha)”,
recorda de sorriso rasgado.
O seu percurso até então não fazia
antever uma proximidade com
a tecnologia digital, mas quando
aconteceu, gostou: “Tive o meu
primeiro telemóvel na Optimus”,
confessa.
Diz que teve de estudar muito para
estar à altura dos desafios que lhe
colocaram a entrada neste mundo.
Aprendeu com os engenheiros da
casa e outros técnicos, levou muitos
livros para casa, mas fez tudo sem
esforço: “Tinha uma enorme sede
de saber e perceber as coisas, para
depois poder aplicar o Direito corretamente”. Ainda hoje, na NOS, garante que é assim: “Temos feito um
progresso grande, quer a nível de
legislação europeia, quer a nível de
legislação nacional, mas a realidade
supera sempre os enquadramentos
legislativos e regulatórios, por isso
andamos sempre a correr atrás do
prejuízo” (risos).
A gargalhada sai-lhe franca, pois
não esconde o prazer que estas
dificuldades lhe despertam: “O que
é preciso é alguma imaginação, alguma capacidade de interpretação,
de assumir risco”. Depois, confidencia, é uma questão de atitude:
“Olho para a lei, para a regulação,

para os diferentes cânones pelos
quais tenho de me orientar e penso:
‘Temos de conseguir enquadrar,
resolver e acrescentar valor, ou seja,
temos de ter uma perspetiva muito
prática e construtiva, sempre com o
intuito de encontrar uma solução’”.
A administradora executiva da NOS
é assim: aprecia uma boa complicação, porque “são os desafios que
nos motivam e dão um certo colorido aos nossos dias”.
Apesar de gostar de viver neste
ambiente, Filipa Santos Carvalho
assegura que em momento algum
descurou a sua vida pessoal: “É essencial para o meu equilíbrio e até
para a minha capacidade de entrega
na empresa. Acho que todos temos
de saber entregar nos dois lados”.
Como consegue? Em boa parte com
a ajuda da tecnologia, que lhe oferece alguma flexibilidade, permitindo
estar sempre contactável e aceder à
informação de que precisa de uma
forma quase imediata. Essa capacidade de lhe facilitar a vida é o que
mais aprecia nas TIC.
Não se interessa por gadgets, nem
alimenta redes sociais: “Percebo as
suas vantagens, que fazem companhia, mas eu não preciso delas.
Gosto dos contactos pessoais. Não
sou de deixar mensagens, nem de
fazer reflexões públicas”, afirma,
consciente de que neste aspeto vai
contra a corrente. Mas Filipa Santos
Carvalho é assim mesmo. Para ela a
tecnologia não tem de ser omnipresente. E assume: “Quando sei que
posso, nem ando com o telemóvel
atrás de mim”.•

Não se separa do seu iPhone, mas não
lhe perguntem qual o modelo que tem.
Correr atrás da última versão dos seus
devices nunca foi o seu estilo
O seu portátil é um Lenovo, mas
também gosta de usar o iPad, tanto na
empresa, como para ver séries, em casa
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UM NOVO
MUNDO HÍBRIDO
Há uma nova realidade, ditada pela
pandemia, que está a criar a era do trabalho
híbrido. As soluções tecnológicas surgem
como um enabler para novos modelos e o
futuro das empresas terá de passar pelas
‘workforce solutions’, para garantir o sucesso
de uma mudança que será também de
mentalidades e cultura.
TEXTO DE ISABEL TRAVESSA FOTOS CEDIDAS
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e há pouco mais de dois anos,
eram poucos os exemplos de
trabalho à distância e se antecipava que esta fosse uma
evolução muito gradual, de gerações,
hoje as empresas terão de se reajustar
rapidamente ao que poderá ser uma
verdadeira disrupção. É que todos os
estudos constaram o óbvio: depois
da experiência com a pandemia, os
colaboradores querem, na sua esmagadora maioria, trabalhar de forma
híbrida.
“As empresas e a sociedade, de
forma surpreendente, adaptaram-se a esta nova forma de trabalho. Vimos pessoas que nunca tinham ligado uma câmara no seu computador
passarem a interagir remotamente.
Vimos empresas a fazer um shift e a
repensar tudo para a nova realidade.
Esta crise de saúde pública veio dar
razão à estratégia que o grupo já vinha
a desenvolver. Toda a inovação que o
José Correia, diretor-geral da HP Portugal, não tem dúvidas: “Tudo vai convergir
grupo foi introduzindo nos seus proneste novo mundo híbrido”
dutos ao longo dos últimos anos, com
a sua aposta na mobilidade, acabou
por ser compensada, por via desta necessidade”, afirma José Correia, diretor-geral da HP Portugal.
fica e aumenta a produtividade, em muitos dos casos.
“Quando pensamos em trabalho híbrido, pensaAs barreiras que antes existiam caíram por terra. Ficou
mos em tudo o que são workforce solutions, que vão perprovado que as pessoas conseguem fazer remotamente
mitir que empresas e colaboradores possam ter uma
o trabalho, até porque ficam mais satisfeitas e equiliexperiência produtiva de trabalho, em linha com as
bram mais a sua vida profissional e pessoal”, explica.
necessidades e expetativas. Tudo tem que ser seamless e
E dá o exemplo da própria HP, onde tudo mudou.
fácil, no escritório ou em casa. A verdade é que se abre
Agora, “o escritório é para colaborar. O que se espera é
uma nova realidade: para as empresas, que passam a
que as pessoas, quando se deslocam para o local de trater acesso a talento remoto, sem restrições geográficas,
balho, venham para ter reuniões, para falar e interagir.
e para as pessoas, que ficam com um maior equilíbrio
Tudo o resto podem fazer a partir de casa. Há muitas
empresas que já estão a seguir este caminho”.
entre vida profissional e pessoal, sendo mais produtiO escritório híbrido passa assim a ser um local de
vas”, salienta José Correia.
partilha e de aumento de experiências, do qual vai
emergir uma nova cultura nas empresas. É que com a
RECEITA WIN-WIN
pandemia, acabou por se criar confiança no trabalho
O gestor não tem dúvidas de que “todo o ecossistema
das pessoas realizado à distância, o que facilita agora
de trabalho terá de ser readaptado, sendo a tecnologia
esta mudança. Acresce que as novas gerações já têm
um enabler. Tudo vai convergir neste novo mundo híuma nova forma de trabalho, mais flexível, pelo que
brido. Trata-se de uma nova forma de trabalhar que faz
este modelo híbrido vai permitir não só captar, como
todo o sentido. É win-win para os envolvidos e simpli-
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reter talento, um tema crítico neste momento.
Para dar resposta a esta nova procura, a HP está
a apostar numa nova geração de produtos e serviços,
quer através das suas competências, quer da compra
de novas empresas que complementem a sua oferta.
Assim, adquiriu em meados do ano passado a Teradici, uma fornecedora global de software de computação
remota, que veio aumentar os recursos do grupo na
área de sistemas pessoais, passando a oferecer novos
modelos de computação e serviços personalizados para
trabalho híbrido.
Em março deste ano, foi a vez da compra da Poly,
uma fabricante de soluções de videoconferência e
equipamentos (câmaras,
headsets, soluções de voz
ou software), num investimento de 3,3 mil milhões
de dólares que deverá estar
concluído no final do ano.
Já nos periféricos para a
área de consumo, comprou também em 2021 a
HyperX, empresa de soluções de consumo para gaming, outra área que explodiu com a pandemia.

do computador, à sua instalação e à gestão do ciclo de
vida”.
Cada vez mais, o mercado está a caminhar para o
conceito as a service, já que as necessidades dos colaboradores são agora muito diversas e as suas expetativas
também. Do device as a service, “onde o computador deixa de ser um ativo e passa a ser um serviço, como vimos
evoluir nos últimos anos com a cloud ou software”, está
a evoluir-se para o posto de trabalho as a service. Segundo José Correia, é um conceito que “está a ganhar força
no diálogo que temos com os nossos clientes. É a forma
de terem mais proteção do seu investimento no futuro. Por isso, é uma das estratégicas para a HP, dentro
das workforce solutions, que
abrangem equipamentos,
serviços e software”.
Temas como o suporte
técnico, a distribuição de
equipamento, as atualizações ou a segurança, que
ganhou uma nova relevância com a pandemia, são
cada vez mais relevantes
para as empresas na hora
de optar por uma solução
de workplace. Tudo tem que
estar integrado na oferta de serviços, com o device certo
para cada colaborador, flexibilidade e analítica.
Nesta oferta, a HP conta com um vasto ecossistema
de parceiros, considerados “um pilar para desenvolver
toda a área de serviços”. O próprio modelo de vendas
do grupo é indireto, assentando numa rede de parceiros comerciais, que o líder da HP Portugal garante que

Do “device as a service”,
onde o computador de
ativo passa a serviço, está
a evoluir-se para o posto de
trabalho “as a service”

AS A SERVICE GANHA FORÇA
Como destaca o gestor, as ‘workforce solutions’ são um
dos principais pilares de crescimento do grupo para os
próximos dez anos, com soluções à medida e personalizáveis, que vão “desde o momento em que se decide
fazer a renovação do parque informático, à entrega
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estavam preparados para esta nova realidade do trabalho híbrido. Ainda assim, o grupo lançou em meados
do ano passado o HP Amplify, um “programa de gestão
virado para o futuro, para os serviços, a análise de dados e a tomada de decisão baseada em dados”.
“Inovação não é dotarmos os nossos produtos de
algo absolutamente novo. É também a forma como
gerimos as coisas, os processos e as interações com os
nossos clientes e parceiros, que têm de ser inovadoras
e estar preparadas para o futuro. Estamos confiantes. É
um novo caminho que se está a abrir, focado no crescimento”, considera.
Um crescimento, à semelhança do que aconteceu com outras tecnológicas, que tem sido grande
nos últimos dois anos e
que deverá manter-se este
ano, embora já a desacelerar. Sobretudo no segmento do consumo, tendo em conta o aumento
exponencial da inflação,
com a escalada dos preços, assim como a subida
das taxas de juro e a quebra do poder de compra.
Se antes da invasão da Ucrânia as perspetivas apontavam para algum crescimento nesta área do consumo,
depois de um aumento de 30% nas vendas em 2020 e
de 10% em 2021, José Correia diz que está criada “uma
tempestade, diria que quase perfeita, para reduzir significativamente aquilo que é o rendimento disponível
das famílias. Tendo a noção do lugar que a tecnologia
ocupa nas prioridades de compra, será muito difícil

este segmento crescer este ano. Estamos expectantes”.
Já no mercado profissional, onde as receitas da
HP aumentaram 22% em 2021 e 15% no ano passado, o líder da HP Portugal está mais otimista. É que
as empresas “continuam a ter necessidade de renovar
os seus parques, agora dentro da lógica de um novo
modelo de trabalho, e de dotar de mais capacidade
tecnológica alguns dos postos de trabalho”. As verbas
dos fundos estruturais, particularmente do Plano de
Recuperação e Resiliência (PRR), destinadas ao desenvolvimento da sociedade digital, deverão ser um
impulsionador desta procura.
Aliás, “o mercado já
está a reagir. Muitos organismos públicos têm
projetos bastante sólidos
e a cada mês que passa,
mais está a acontecer. Poderá contrariar algumas
dificuldades que possam
existir no mercado em
geral, que acaba muitas
vezes por se ressentir do
impacto da economia de
uma forma mais imediata
e mais próxima”, acrescenta.
O setor público precisa de uma renovação urgente
do parque informático, pelo que José Correia vê o PRR
como “uma oportunidade de ouro. Com toda a certeza
de que governo e instituições públicas a vão saber aproveitar. Depois, sabemos que é o Estado o dinamizador
do mercado e que este vai atrás. Por isso, poderemos
ter três anos muito positivos naquilo que tem a ver
com a transformação digital de que o país necessita”.•

As empresas reconhecem
a necessidade de apostar
na reformulação da oferta
e no desenvolvimento de
parcerias
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Como se
estivesse lá
HP Elite Dragonfly
Câmara Auto Frame
Ajuste automático da iluminação do ecrã
Tecnologia de redução do ruído de fundo1

A HP recomenda o Windows 11 Pro para empresas

Saiba mais em
hp.com/pt/elitedragonfly
Aviso relativo ao sistema Windows: Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows. Os sistemas poderão necessitar de hardware, controladores e/ou software atualizados e/ou
adquiridos em separado para tirar o máximo partido das funcionalidades do Windows. O Windows 11 é atualizado automaticamente, uma funcionalidade que está sempre ativada. Para atualizações ao longo do tempo, poderão
ser aplicadas taxas pelo fornecedor de serviços de Internet e requisitos adicionais. Consulte http://www.windows.com . 1. O HP Dynamic Audio será lançado em breve e será distribuído automaticamente através da atualização do
Windows ou pode ser transferido em https://support.hp.com/us-en/drivers quando estiver disponível. É necessário o Windows 10 ou 11, compatibilidade com os altifalantes internos do PC e auscultadores analógicos.
© Copyright 2022 HP Development Company, L.P.
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Miguel Luís, Marketing and Employer Branding
manager da The Key Talent

Lógica cumulativa

N

um cenário de crescente escassez de talento tecnológico, disputado até além-fronteiras, o desafio das organizações
assenta na aposta em novas formas de
captar e reter pessoas. E há abordagens a darem
já frutos.
Portugal tem sido, ao longo dos últimos
anos, considerado para a localização de muitos
hubs tecnológicos de multinacionais europeias
e mundiais. Mas o que torna o nosso país tão
especial?
Podemos evocar a qualidade do clima, já que
temos uma pluviosidade média/ baixa e sol durante uma parte considerável do ano. Ou então
a gastronomia, vencedora de várias distinções
mundiais e reconhecida como uma das mais
equilibradas do mundo. Ou ainda a questão do
peso salarial, que se mantém baixo, quando
comparado com outros territórios.
Mas, ao focarmo-nos nestas áreas, esquecemo-nos da razão fundamental para uma organização tecnológica querer localizar-se em Portugal: a enorme qualidade dos nossos profissionais.
Grande parte dessa qualidade advém da excelência da nossa formação, com as universidades a merecerem o grande destaque. É hoje uma
certeza que os nossos talentos tecnológicos têm
uma procura que extravasa largamente as fronteiras da nossa nação. E o principal impacto dessa procura traduz-se numa escassez de talento
para as necessidades de muitas organizações,
nacionais e internacionais, de múltiplos setores
de atividade.
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Numa alusão ao conto de David e Golias,
pode uma pequena startup tecnológica ganhar a
batalha pelo talento a um grande gigante industrial? A resposta é… sim. Aliás, na vida real e neste momento que vivemos, o gigante industrial
terá mesmo de ter uma estratégia muito mais diferenciada, de forma a conseguir obter a atenção
desse talento tecnológico.
ABORDAGENS DIFERENCIADORAS
Aqui, entra a abordagem fundamental às marcas empregadoras e a sua relevância estratégica
para a atração e retenção do talento tecnológico.
O gigante industrial terá de fazer um trabalho
árduo para desenhar uma proposta de valor que
esteja alinhada com as expetativas. É que o peso
da sua marca, por maior que seja, por si só de
pouco valerá para este público-alvo, que procura
essencialmente uma experiência de colaborador
que seja motivadora, envolvente e lhe permita
desenvolver-se.
Mas se pensa que a startup, com uma cultura
mais flexível e um ambiente mais relaxado, tem
a tarefa facilitada, está enganado/a. É que o ambiente competitivo nesta tipologia de talento é
tão grande que mesmo entre este tipo de organizações a canibalização de talento é enorme, com
um efeito dramático ao nível da rotatividade de
profissionais.
Há um dado que não tem discussão: a empregabilidade destes profissionais é enorme. O que
faz com que a sua margem negocial nos processos de recrutamento seja substancialmente su-
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perior à de outras áreas de atividade.
Perante esta realidade, o que devem fazer as
organizações para atrair e reter o talento tecnológico? Há vários passos. O primeiro deverá passar pelo desenvolvimento de uma proposta de
valor direcionada, englobada numa estratégia de employer branding mais lata. Olhar
para os pilares da proposta
de valor e para o que a nossa
organização tem, realmente,
para oferecer, será sempre a
estratégia mais adequada.
O segundo passo passará
pela implementação de uma
estratégia de comunicação
dessa mesma marca empregadora e, consequentemente, da proposta de valor, que
esteja visível em canais que
o talento tecnológico frequente.
Um terceiro passo, não
menos fundamental que
os anteriores, passa pela
estruturação de uma experiência de candidato que
seja rápida, interativa e
motivadora. Consciente de
que a sua empregabilidade é
alta, o talento tem taxas de
abandono de processos de
recrutamento substancialmente mais elevadas, principalmente decorrentes de
experiências mal desenhadas ou ferramentas de candidatura desalinhadas com
as expectativas.
Dentro desta fase, há que destacar o impacto que as diferentes formas de avaliação têm na
construção da percepção do candidato face à
organização. Empresas que tentam emular processos utilizados em áreas de management neste
talento tecnológico rapidamente se apercebem
do elevado abandono.

tecnológico. A resposta tem assentado no desenvolvimento de campanhas ultra-segmentadas,
direcionadas para públicos-alvo específicos do
universo STEM (Science, Technology, Engineering
and Mathemathics), com imagens e textos totalmente orientados para este
público. Seguida, numa fase
posterior de avaliação, da
adoção de provas online de
código, usando plataformas
gamificadas, como forma de
incremento da experiência
dos candidatos.
Os resultados têm sido
muito interessantes, com
o incremento da satisfação
dos candidatos e a diminuição das taxas de abandono
nos processos de recrutamento.
Com o incremento da
procura internacional, o que
poderá levar este talento
tecnológico a manter-se em
Portugal? A resposta poderá
estar no início deste artigo.
Da mesma forma que para
muitas organizações é na
lógica cumulativa de vários
elementos que se forma a
decisão quanto à sua localização, para um candidato o
processo será semelhante.
Fica então a questão:
será que, para um talento
tecnológico, o fator “casa”
pesa na tomada de decisão
quanto a um potencial emprego? Quanto pesam os fatores emocionais
versus os fatores racionais, nos quais se incluem
a retribuição?
As generalizações podem ser indutoras de
viés, pelo que não tentarei dar resposta a estas
questões. Espero, contudo, que com este artigo
o/a tenha levado a refletir sobre o tema e que
possa, na sua organização, estruturar uma estratégia que dê resposta às necessidades de atração
e retenção do seu talento tecnológico. •

A atração e retenção
de talento passa pelo
desenvolvimento de
uma proposta de
valor direcionada,
englobada numa
estratégia de
employer branding
mais lata. Olhar
para os pilares da
proposta de valor e
para o que a nossa
organização tem,
realmente, para
oferecer, será sempre
a estratégia mais
adequada

RESPONDER A DESAFIOS ESPECÍFICOS
Esta, aliás, tem sido uma das áreas de maior solicitação por parte dos nossos clientes, com desafios específicos de atração e retenção de talento
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TIC CADA
VEZ MAIS
NECESSÁRIAS
PARA ENFRENTAR
A SECA
Nunca o conceito de água 4.0 fez tanto
sentido como agora. Com a tendência para se
intensificarem e repetirem os períodos de seca, as
ferramentas digitais tornaram-se um fator crítico
para a boa gestão dos recursos hídricos do país.
TEXTO DE TERESA RIBEIRO FOTOS DE VÍTOR GORDO/ SYNCVIEW
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A

discussão sobre a necessidade de tirar partido da tecnologia digital para gerir com mais
eficiência a água que utilizamos, tanto para
consumo humano, como para a indústria e
agricultura, já dura há muitos anos, mas os efeitos das
alterações climáticas estão a colocar pressão nos decisores. De Norte a Sul do país, há vários projetos bemsucedidos neste âmbito, porém estamos longe de chegar ao ponto em que nos deveríamos encontrar – com
uma rede de gestão hídrica otimizada pelas TIC, capaz
de responder às necessidades de todo o território.
Sobretudo depois da seca que abalou o país em
2017, as intenções de reorganizar a gestão dos recursos
hídricos traduziram-se no anúncio de várias medidas
para mitigar os efeitos de eventos semelhantes. Investimentos para reduzir perdas na rede e incremento
do aproveitamento de águas residuais foram algumas
das promessas difundidas a par da intenção de apostar cada vez mais na reciclagem e na… “água virtual”.
Organizado pela empresa
Aquasis, do grupo Águas
de Portugal, nesse ano
chegou mesmo a decorrer
um Fórum dedicado ao
tema “Água 4.0”, em que
estiveram presentes o então ministro do Ambiente João Matos Fernandes,
diversos autarcas e representantes de empresas
ligadas ao tratamento e
distribuição de águas. Na
ocasião, o responsável pela pasta do Ambiente admitiu que “a água 4.0” anunciava “um novo paradigma”,
representando “a entrada definitiva das tecnologias de
informação no quotidiano das entidades gestoras de
todos os sistemas de abastecimento de água, drenagem e tratamento”. Mas este ímpeto reformista acabou por diluir-se na espuma dos dias. Volvidos cinco
anos ainda permanecemos no limiar da revolução então anunciada.
Francisco Ferreira, presidente da associação ambientalista Zero admite que hoje, as tecnologias digitais “já são utilizadas por várias entidades no setor da
água, mas esse know how ainda não é aplicado no país
de forma generalizada”, apesar de ser urgente coordenar esforços para enfrentar o que vem aí. O ambientalista lembra que “o mais recente relatório do painel
intergovernamental para as alterações climáticas – divulgado no final de fevereiro – diz-nos que a água é uma

das maiores preocupações, principalmente para o sul
da Europa, porque temos uma instabilidade cada vez
maior, do ponto de vista climático, e isso traduz-se em
períodos de seca mais extensos”. Estas circunstâncias
“obrigam-nos a uma gestão muito mais preventiva
destas situações”, alerta.
O tempo não joga a nosso favor. Os dados são públicos: nos últimos 20 anos a precipitação diminuiu cerca de 15% e a disponibilidade de água caiu 20%. Estes
cálculos, divulgados em fevereiro pelo Expresso, foram
apurados pela equipa do físico da atmosfera da Faculdade de Ciências de Lisboa, Pedro Matos Soares. A partir dos modelos físico-matemáticos em que estes especialistas se basearam, foi possível concluir também
que até ao final do século deverá chover menos 15% a
20% no Norte do país e menos 25% a 30% no Sul. Daqui
decorre um aumento de episódios de seca, que “até há
pouco tempo aconteciam a cada dez anos e de agora
em diante passarão a registar-se três a quatro vezes por
década”.
Ninguém já duvida da
urgência de avançar com
medidas de fundo que
possam, se não reverter,
ao menos mitigar os efeitos das alterações climáticas no país. A questão é
que, nas palavras de Francisco Ferreira, “para garantir que as várias valências
da água vão estar devidamente equilibradas e garantidas, toda a sua gestão tem de ser uma combinação
cada vez mais sofisticada”. E é aqui que as TIC podem e
devem ganhar protagonismo.

O tempo não joga a nosso
favor. Nos últimos 20 anos
a precipitação diminuiu
15% e a disponibilidade da
água caiu 20%
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ÁGUA INTELIGENTE
Água 4.0, água inteligente, água digital, internet da água
– são vários os epítetos que têm sido usados para designar a chegada das tecnologias digitais à gestão da água.
Soluções de machine learning, inteligência artificial,
realidade virtual, recolha e tratamento de dados e até
utilização de drones e satélites, entre outros recursos
tecnológicos, estão hoje na linha da frente deste setor.
Acrescentar TIC às nossas águas, como se de um
tónico se tratasse, significa sensores a monitorizar a
sua qualidade, agregados a algoritmos que otimizam
os seus processos de tratamento reduzindo custos
operacionais. Os sensores (que podem ser acústicos ou
constituídos por redes de fibra ótica) também servem
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para avaliar a condição infraestrutural
das redes de abastecimento, detetando
de imediato fugas e reduzindo drasticamente os desperdícios de água. Outra
realidade dentro deste novo mundo é a
gestão interativa da disponibilidade da
água – feita com a utilização de medidores inteligentes, que alinham o consumo com essa mesma disponibilidade
– assim como a racionalização de produção de águas residuais não recuperáveis e a reutilização das que é possível
reciclar. As possibilidades são inúmeras, tanto na área de consumo humano,
como na agricultura e indústria.
Convertido pelos bons exemplos que
conhece, o presidente da Zero considera “a tecnologia digital crucial, acima
de tudo no planeamento, na simulação
daquilo que é gerar cenários, ou agregar
informação e no apoio à decisão”, pois
em períodos de escassez, como os que
vamos ter de enfrentar cada vez com
mais frequência, “a margem de erro é
muitíssimo menor”.
Jaime Melo Baptista que há dois
anos preside à LIS-Water – Lisbon International Centre of Water – organização que a pedido do governo elaborou o
novo plano estratégico para os serviços
de distribuição de água e de tratamen- “A ideia de que o ideal era reter a água em barragens, porque é uma pena ir toda
parar ao oceano, corresponde a uma visão completamente errada”, adverte o
to de águas residuais – considera que ao
ambientalista Francisco Ferreira
nível da água para consumo o problema
que se coloca ao país não é tanto o da escassez, mas o da sua má gestão. O também investigador-coordenador do LNEC explica que o
30% e na agricultura de 70% (números divulgados pelo
setor dos serviços de administração da água e da gestão
ministro do Ambiente do governo anterior, no passadas águas residuais e pluviais “é muito complexo, com
do mês de março). O objetivo é que estas perdas não
quase três centenas de operadores, que funcionam a
ultrapassem os 20% e para esse efeito será essencial a
diferentes velocidades” e essa circunstância tem tido
reparação a atualização das infraestruturas existentes,
reflexos na performance global do país. “Se há empresas
com a instalação de contadores e sensores que identifique já adotam na sua gestão tecnologias para aumenquem eventuais ruturas.
tar a sua eficiência”, refere, “outras ainda resistem à
Jaime Melo Baptista diz que para a próxima década
inovação”.
se prevê um investimento de 3 a 4 milhões só para a
Já em discussão pública, o novo plano estratégico
reabilitação de todo o sistema: “Temos cerca de 150 mil
tem entre os seus desígnios dar um impulso decisivo à
km enterrados no subsolo do país. Uma rede que em
transição digital no setor. Organizado em torno de 20
boa parte resultou de investimentos que foram feitos
grandes objetivos e 70 medidas para os próximos dez
nos últimos 20 anos. Com a nova reforma, que agora
anos, será – acredita Jaime Melo Baptista – o instruse vai iniciar, os operadores terão a oportunidade de
mento que faltava para corrigir as assimetrias existenmodernizar e automatizar os seus serviços. E um dos
tes e avançar para um modelo de gestão mais resilienrecursos tecnológicos que muito poderá ajudar na sua
te, capaz de enfrentar as dificuldades que se anunciam.
gestão é o 5G.” De olhos postos no futuro, o presidenEstima-se que atualmente as perdas de água na
te da LIS-Water acredita que haverá um antes e um
rede de distribuição para consumo sejam da ordem dos
depois da aplicação deste novo plano estratégico, um
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a partir de 50 estações de tratamento
para esses fins. A expetativa, então, era
a de se conseguir, até 2025, usar 10 em
cada 100 litros das águas residuais que
são geradas. Mais: esperava-se que esse
rácio subisse gradualmente, até que em
2030 atingisse os 20%. Mas nada disso
aconteceu. Segundo dados da Entidade
Reguladora de Águas e Resíduos (ERSAR), em 2020 só 1,1% do volume total
de águas residuais tratadas foram reutilizadas. Uma percentagem muito inferior à da média comunitária, que já em
2018 era de 2,4%.
A reabilitação de barragens para aumentar a sua capacidade e qualidade de
armazenamento foi outro objetivo fixado há cinco anos e que tarda em ser alcançado. A quantidade de água captada
no país todos os anos – mais de metade
em rios e albufeiras – é de cerca de 6 mil
milhões de metros cúbicos. Mas perante a tendência para se multiplicarem e
prolongarem os períodos de escassez,
são cada vez mais as vozes que se erguem a defender outras prioridades,
uma vez que em períodos de seca, o problema é a falta de água, não a capacidade de armazenamento da mesma. Além
disso, apostar nas barragens como panaceia para todos os males, é, de acordo
O novo plano estratégico para os serviços de distribuição da água e de tratamento
com Francisco Ferreira, um erro: “Esta
de águas residuais, agora em discussão pública, visa dar um impulso decisivo à
transformação digital do setor – informa o presidente da LIS-Water, Jaime Melo Batista
ideia de que o ideal era reter a água em
barragens, porque é uma pena ir parar
toda ao oceano, corresponde a uma vimarco que assinalará a transição de todo o setor para
são completamente errada, pois se não tivermos água
a cultura digital.
nos rios e a chegar aos estuários, que estão entre as zonas mais produtivas do planeta, deixamos de ter pesca,
APOSTA NA ADAPTAÇÃO CLIMÁTICA
já que 60% das espécies dependem dos estuários”.
A exploração dos recursos
A verdade é que a urhídricos do país não se
gência climática está a
esgota, porém, na gestão,
pressionar Portugal. E nestratamento e distribuição
te contexto todas as opda água para consumo huções se colocam em cima
mano. Se a escassez desta
da mesa. A dessalinização
parece não estar em causa,
é uma delas. Ao contrário
já o mesmo não se pode
do que sucedia no passaafirmar relativamente à
do, hoje já se consegue obagricultura e ao abasteciter água potável a partir do
mento de água para rega
mar a 50 cêntimos o metro
de infraestruturas urbacúbico e a tendência será
nas como jardins, ruas e
para este custo diminuir
campos de golfe. Das medidas anunciadas em 2017
com o tempo. Portanto, um dos inconvenientes que
constava o aproveitamento de águas residuais tratadas
se apontava a este método – o do seu elevado custo –

Hoje já se consegue obter
água potável a partir do
mar a 50 cêntimos o metro
cúbico e a tendência é para
esse custo diminuir
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saúda todas estas iniciativas, mas adverte que as reformas que ainda estão
por fazer relativamente às alterações
climáticas e suas consequências só resultarão se partirem de uma mudança
de atitude concertada.
Otimista por natureza, sublinha
que o simples facto de esta lei ter sido
aprovada por todos os partidos – exceto
o PAN e com a abstenção do PCP – significa que esta sensibilização já é muito
transversal na sociedade. Não negando
as insuficiências que ainda existem, nomeadamente no que respeita à gestão
dos recursos hidrográficos do país, insiste em ver o copo meio cheio: “Temos
de apostar na adaptação climática. Isso
é possível. Há muitas novas formas de
produção agrícola, em que se recorre à
energia genética para produzir muito
mais alimentação, mais rica em nutrientes, consumindo menos água”.
Frisando que subjacente a mudanças
estruturais têm de existir mudanças
culturais, apelou à responsabilidade
individual dos cidadãos: “Aquilo que
mais alterou os ecossistemas foi a agricultura. Pois bem, cada um de nós pode
contribuir para este esforço coletivo de
poupança de recursos alterando a quanAlexandre Quintanilha acredita que é a inovação associada à tecnologia que nos vai tidade de carne que come, ou a quanajudar a enfrentar as alterações climáticas
tidade de chocolate (uma das culturas
que mais absorve água no planeta) que
consome”, cita a título de exemplo.
Ciente de que a agricultura – a granjá está ultrapassado. O outro é o do seu forte impacto
de consumidora de água – e os nossos hábitos de conambiental. Mas perante um cenário de escassez recorsumo não se mudam de um dia para o outro, tem fé
rente, este é um recurso que não está fora de questão.
que seja a inovação associada à tecnologia a ajudar-nos
Em Portugal a dessalia enfrentar as alterações
nização para abastecimenclimáticas, tirando da carto público só é usada em
tola soluções inovadoras
Porto Santo, mas já existe
como as que no passado
um projeto, a ser finannos ajudaram a voltar a
ciado com verbas do PRR,
fechar o buraco do ozono:
para o Algarve. Custará
“Quando é necessário é
200 milhões e será o prisempre possível fazer almeiro de outros que estão
guma coisa para ultrapasem estudo para o Alentejo
sar estes desafios”, frisa.
e a região do Tejo. EstimaAntigo fundador e diretor
se que a estação dessalido Instituto de Biologia
nizadora do Algarve terá
Molecular do Porto, como
capacidade para produzir, no mínimo, 15hm3 de água.
homem da ciência que é, vê sempre “a História como
O deputado Alexandre Quintanilha, que foi relator
uma história de avanços significativos”.•
da Lei de Bases do Ambiente aprovada recentemente,

Um dos recursos
tecnológicos que poderá
ajudar muito na gestão
dos serviços de gestão das
águas é o 5G
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APDC | ELEIÇÕES | NOVO MANDATO

Capitalizar aprendizagens
Após dois anos de profunda transformação, o futuro passa por uma estruturação da proposta de valor na
formação, pelo fortalecimento do modelo híbrido do congresso e pelo reforço dos conteúdos e formatos de
iniciativas. Estas são as principais apostas da APDC para o próximo triénio.
Texto de Isabel Travessa Fotos de Vítor Gordo/Syncview

O PLANO para 2022/2024 está

ficará para a História como uma
definido, a lista única candidata às
época de profunda transformação”,
eleições para os órgãos sociais foi
acelerando um mundo que já vivia
aprovada por unanimidade em Asuma transição digital que estava a
sembleia Geral e a tomada de posse
alterar a vida das pessoas, organizajá decorreu. A APDC
ção das empresas,
Em cima da mesa está a
entrou num novo
negócios, governamandato, voltando
criação de um Centro de ção e o equilíbrio
a ser liderada por
geoestratégico entre
Formação Profissional
Rogério Carapuça. E
países, a APDC vai
Especializado para o
as metas estão deficontinuar nos próxiDigital
nidas, “capitalizando
mos anos a inteno que aprendemos
sificar a reinvenção
durante a grande
que operou nestes
transformação de 2020/2021”, com a
anos de atividade.
pandemia de Covid-19, como refere
É que, como avança Rogério Carapuo líder da associação.
ça, “foi necessário alterar completaAssim, e depois de” um período que
mente a forma de atuação e os pro-
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Faz parte dos planos da APDC
para este novo mandato criar
uma iniciativa específica com o
objetivo de dar a conhecer casos
concretos de transformação
digital

cessos de trabalho da APDC. A nossa
atividade, muito assente em eventos
e numa grande interação pessoa-a
-pessoa, seria das mais seriamente
afetadas pela pandemia, pelo que
havia que mudar tudo. O mandato
2019/2021 teria, portanto, a responsabilidade de reinventar toda a
nossa atividade mais do que alguma
vez podíamos ter imaginado”.
Depois destas profundas transformações, a nova direção da
APDC definiu várias linhas de ação
programática para os próximos três
anos. A começar pela estruturação
de uma proposta de valor na área da
formação, aprofundando o que foi
feito no âmbito do Programa UPskill.

O caminho passa pela criação de
um programa mais robusto, com a
criação de um Centro de Formação
Profissional Especializada para o
Digital protocolado com o IEFP.
Outra das metas é retirar o melhor
das experiências do congresso,
criando um modelo híbrido que
permita manter a presença online de
oradores internacionais relevantes,
assim como o formato apelativo
e dinâmico do modelo “programa
de TV”, por forma a se obterem audiências progressivamente maiores.
Embora alargando, o mais possível, a
sua componente presencial.
Explorar novos formatos de produtos, como webinars e podcasts,

criar uma nova iniciativa específica,
para dar a conhecer casos concretos de transformação digital, assim
como alargar a colaboração com os
parceiros institucionais e associados
e mudar as instalações da APDC são
outros objetivos que os novos corpos sociais propõem para o mandato que agora se iniciou.•

59

apdc news

WEBINAR | 5G – APLICAÇÕES PROFISSIONAIS E INDUSTRIAIS

Do pronto a vestir
ao fato à medida
O 5G ainda só está a arrancar, embora o seu potencial disruptivo abra um mundo de novas oportunidades às
empresas. Há que criar as parcerias e os ecossistemas certos para acelerar. Agora, cada caso é caso, com o
desenho da solução à medida.
Texto de Isabel Travessa

youtu.be/9tkpI4RcReA
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VELOCIDADE DOS DADOS, latência

e conectividade são os três eixos
fundamentais da nova geração
móvel, mas o que verdadeiramente
a diferencia são os dois últimos.
Luís Correia, professor do Instituto Superior Técnico, começou por
destacar na abertura deste webinar
sobre “5G - Aplicações Profissionais
e Industriais” – iniciativa da APDC em
parceria com a Altice, que decorreu
a 6 de abril – que os operadores
terão de encontrar o compromisso
certo entre “cobertura e capacidade”,
para garantir uma rede de serviços
comerciais e ofertas dedicadas.

Luís Correia não tem dúvidas de que
o futuro trará todas as aplicações
imagináveis. “As redes 5G serão
facilitadoras da utilização de outras
tecnologias, como IA, análise de dados, machine learning, aprendizagem
automática ... o que conduzirá a uma
muito maior eficiência dos processos
de fabrico e das operações em geral,
assim como outras utilizações das
empresas”. Ou seja, trará “uma enorme revolução. É um mundo novo
que vem aí”, destaca.
Há já empresas a entrar neste novo
mundo, como a Somincor, que usa já
o 5G. Loubna Kerfah, gestora do Pro-

jeto UGMCP & Centro Coordenação
que vão contribuir para ultrapassar
Operacional da empresa mineira, diz
dificuldades atuais ou abrir novas
que a rede 5G permite a comunicapossibilidades para as empresas.
ção em tempo real das pessoas, a
Nesta perspetiva, temos de pensar
automatização de equipamentos e
nestas redes como um veículo para
a segurança, através de um sistema
construir soluções que resolvem
de localização de
situações concretas,
ativos – pessoas
nomeadamente
No terreno, as
e equipamentos.
industriais”, começa
empresas começam a
Tudo assenta numa
por destacar Luís
descobrir e a testar as
rede de sensores,
Lamela, responsável
potencialidades da rede da Estratégia Tecque fornecem ainda
5G. A revolução começa
dados em tempo
nológica da Altice
agora
real. “Esta solução
Portugal.
permite-nos atuar
Neste processo
mais rapidamente,
de construção de
ajudando na tomada de decisão, no
soluções à medida, há que ter em
aumento de produtividade e na área
conta a maturidade da tecnologia. “A
da segurança, que é o nosso pilar
verdade é que o 5G já chegou, mas
principal”, diz.
ainda está a chegar. Temos todo
A Bosch tem em Aveiro uma rede 5G
um ecossistema que tem de existir
privada, opção que sobretudo teve a
para suportar as empresas, mas é
ver com a segurança da infraestrutupreciso também ter as soluções e
ra e a confidencialidade dos dados,
os equipamentos, que ainda estão a
como refere Nelson Ferreira, coorvir”, explica.
denador internacional de Indústria
Desde junho de 2019 que a Altice
4.0 da Bosch Termotecnologia. Outro
Labs tem em Aveiro uma rede 5G
objetivo é a recolha de grandes
completa, com espectro experimenvolumes de dados. “Quando falamos
tal cedido pela Anacom, onde
de IoT na área industrial, falamos de
desenvolve vários projetos. Segundo
muitos dados a serem gerados em
Francisco Fontes, consultor sénior da
tempo real, para permitir analítica
subsidiária para a I&D, foi possível
e, por exemplo, a manutenção preperceber o potencial da tecnoloventiva e preditiva de equipamentos,
gia e encontrar uses cases para a
que são muito caros”, explica.
testar. É que “a tecnologia já aí está,
O gestor diz que numa fábrica o
mas ainda tem um longo caminho
real time passou a ser crucial, até na
para andar. Estamos a desenvolver
perspetiva de segurança. Há ainda
soluções de 5G com componentes
outras aplicações que começam a
próprias e de terceiros”, procurando
surgir, com realidade aumentada
“ativamente as melhores soluções. É
e virtual, que poderão fornecer
necessário encontrarmos soluções
“ferramentas adicionais aos técniflexíveis, que se adequem a cada
cos do chão de fábrica sobre o que
cenário”.
está a acontecer e onde é que há
Como adianta Luís Lamela, “estamos
problemas de informação”. O vídeo
a passar do pronto a vestir para o
com contexto, também permitirá,
fato à medida. Cada empresa tem
por exemplo, controlar a matéria-prias suas necessidades. Não existe
ma ao longo do processo fabril, de
uma receita que possa ser aplicada
modo automático e autónomo.
diretamente”, sendo por isso um
E qual a perspetiva de um fornece“exercício muito desafiante, mas
dor de serviços? “Vemos o 5G e as
também muito interessante”.•
redes privadas como ferramentas

Luís Correia,
Professor, Instituto Superior Técnico

Francisco Fontes,
Consultor sénior, Altice Labs

Loubna Kerfah,
Gestor projeto UGMCP & Centro Coordenação
Operacional, Somincor

Luís Lamela,
Estratégia Tecnológica, Altice Portugal

Nelson Ferreira,
Coordenador internacional de indústria 4.0, Bosch
Termotecnologia

Sandra Fazenda Almeida,
Diretora executiva, APDC (moderação)
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APDC | DOT TOPICS

Fazer acontecer
“O 5G vai ser, sem dúvida, a maior revolução do ponto de vista tecnológico dos últimos tempos”, garante a
CEO da Ericsson Portugal. Por isso, a meta é acelerar, em ecossistema, a utilização da nova geração móvel.
Texto de Isabel Travessa

spoti.fi/3kx8Bd3

youtu.be/78B-IKM4T-I

DEPOIS DOS OPERADORES e de um

grande cliente, foi a vez de um dos
principais fornecedores mundiais
analisar o potencial do 5G. Sofia Vaz
Pires, CEO da Ericsson Portugal, a
mais recente oradora convidada dos
Dot Topics APDC, um novo formato
de iniciativas em vídeocast ou postcast, garante que a nova geração móvel, pelas suas características, “pode,
realmente, causar uma revolução,
tanto do ponto de vista de produtividade, como de custos”.
Numa conversa com Sandra Fazenda
de Almeida (APDC), a gestora, que
tem uma larga experiência inter-
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nacional e regressou a Portugal
há menos de um ano, afirma que
“Portugal sempre foi visto lá fora
como uma referência do ponto de
vista de liderança e na captação e
implementação de novas tecnologias. Somos pequeninos, mas muito
inovadores”, um país “incubador da
tecnologia”, pela dinâmica que existe
no mercado, quer do ponto de vista
das empresas, quer dos utilizadores
finais.
Tendo em conta que a pandemia
foi um acelerador de transformação
digital, tanto na forma como as empresas conectam as suas pessoas,

“No 5G a fronteira é mesmo a imaginação”, afirma a CEO da Ericsson Portugal

como no modo como elas se conecdes e de criatividade” para desentam entre si, a CEO está convicta
volver as aplicações e os devices que
que no 5G “a fronteira é mesmo a
darão às pessoas as experiências
imaginação. Estamos ainda numa
certas. “O sonho é conseguir mais
fase muito inicial de desenvolvimenprodutividade, melhores experiênto e implementação da tecnologia,
cias e, obviamente, uma forma mais
mas obviamente que à medida que
verde de estar”, salienta.
o tempo vai avançado, novas ideias
Para já, a Ericsson está a trazer para
e empresas vão
o mercado nacional
surgindo”. Para que
todas as experiênSerá necessária uma
tal aconteça, não
cias internacionais
injeção de criatividade
basta a vontade dos
de implementação
para desenvolver as
fornecedores e dos
de redes 5G, aceaplicações e os devices
operadores. Tudo
lerando o trabalho
que darão às pessoas as
dependerá também
dos operadores.
experiências certas
do “próprio mercaDepois, a gestora
do querer adotar a
defende a necessitecnologia, depois
dade de o governo
de perceber o papel crucial do 5G
apoiar o desenvolvimento desta
no aumento da produtividade e na
tecnologia, que terá ainda de contar
redução de custos”. No fundo, será
com o envolvimento de um vasto
necessária uma “injeção de novidaconjunto de outras entidades, como

universidades, centros de desenvolvimento e startups, num verdadeiro
ecossistema.
Uma preocupação central é ainda
a de como se obterá o retorno do
investimento no 5G, uma vez que
“não há uma fórmula que sirva a
todas as empresas”. Para cada caso,
terá de analisar-se o ambiente, o setor, os objetivos, os pontos de dor e
como é que as características do 5G
os endereçam. Certo é que a nova
tecnologia, na sua perspetiva, “pode
realmente causar uma revolução,
tanto do ponto de vista de
produtividade, como de custos. O
apelo a todos os players do ecossistema é pensar em como é que
concretizamos esta revolução, que
todos queremos que aconteça”.•
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WEBMORNING | SURVIVAL OF THE FITTEST: CANDIDATE EXPERIENCE IN THE IT WORLD

Inversão de papéis
Na contratação de talento tech, o paradigma mudou: agora, é o candidato que escolhe a empresa. Por isso, há
que saber como construir uma marca empregadora forte, para fazer a diferença.
Texto de Isabel Travessa

youtu.be/HL9y3DT-6tE
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SALÁRIO, CULTURA E PROPÓSITO,

transparência e a oferta de benefícios que façam a diferença são
essenciais para que as empresas
possam construir um forte employer
branding, que é fundamental na captação e retenção de talento tecnológico, num cenário de crescente escassez. Esta tarifa não cabe apenas
a alguns, mas à organização como
um todo. A estratégia tem que ser
de longo-prazo e estar permanentemente a ser ajustada à evolução
do mercado, como ficou claro neste
WebMorning APDC, em parceria com
a The Key Talent.
“A importância do employer branding
é brutal na hora de passar a mensa-

gem do que é a empresa e na atração do talento, num mercado tão
competitivo como o IT é atualmente”,
considera Bernardo Ribeiro, Key account manager da Indeed/Glassdoor,
empresas do mesmo grupo, que
disponibilizam ao mercado ofertas
neste âmbito. Trata-se de usar a
marca empregadora para melhorar
os rácios de recrutamento.
Qual é a perspetiva do talento tecnológico? Débora Roncon, Customer
Development manager da Codility,
plataforma de avaliação dos processos de recrutamento por parte dos
candidatos, não tem dúvidas de que
hoje “os papéis se inverteram. Ao
invés dos candidatos tentarem agra-

Bernardo Bettencourt Ribeiro,
Key account manager, Indeed Glassdoor

dar às empresas, estas é que têm
mais profissionais qualificados.
de agradar aos candidatos. Todas as
O gestor não tem dúvidas de que as
organizações precisam de recursos
empresas perdem muita atratividade
tecnológicos e a pressão da procura
desde logo pelos salários mais baiface à oferta é muixos dos que são prato forte”. Por isso,
ticados lá fora. Mas
Temas como o processo
as empresas têm
diz que há áreas
de recrutamento,
de saber como se
que poderão ser tratornar atrativas para
balhadas para refora confiança e o
o mercado.
çar a capacidade de
engagement do talento
Temas como o
atração e retenção
são essenciais
processo de recrude pessoas, como
tamento, desde o
saber posicionar a
tempo da entrevista, que tem de ser
marca empregadora e melhorar a
curto e eficaz, ao grau de dificuldaexperiência dos candidatos.
de, no equilíbrio certo entre o que é
“É importante pensar no placement,
bom para a empresa e para o candinas mensagens e em toda a estratédato, assim como a confiança e o engia que está subjacente”, acrescenta.
gagement do talento, são essenciais.
Afinal, o “que é a nossa marca emAfinal, o processo de recrutamento é
pregadora é o que as pessoas dizem
“a cara da empresa”, afirma.
de nós”. E lança o alerta: “Muitas
A agravar o problema da falta de taorganizações ainda não se apercebelento, o mercado tecnológico nacioram dos tempos difíceis que aí vêm
nal está neste momento em “grande
relativamente à atração e retenção
evolução”, garante Miguel Luís,
de talento tech. Têm de começar a
Marketing and employer branding
pensar muito seriamente no tema”.•
manager da The Key Talent. É que o
país é visto como um dos principais
locais para a implementação de hubs
tecnológicos, competindo diretamente com países como a Holanda e
a Irlanda. Resultado, faltam cada vez

Débora Roncon,
Customer development manager, Codility

Miguel Luís,
Marketing and employer branding manager, The
Key Talent

Sandra Fazenda Almeida,
Diretora executiva, APDC (moderação)
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“Nós, portugueses, somos bons a gerir problemas complexos e unimo-nos quando temos de nos unir”, reconhece, emocionado, Hugo
de Sousa, o fundador de We Help Ukraine

cidadania

E os portugueses
disseram “presente”
Quando começaram a passar nas televisões as primeiras imagens da invasão da
Ucrânia pelo exército russo, Hugo de Sousa sentiu que não podia ficar impassível,
a assistir. Num impulso, foi ao LinkedIn e desafiou a sua rede de contactos para
construir um portal que ajudasse as vítimas da guerra. Chamou-lhe We Help Ukraine.

A

TEXTO DE TERESA RIBEIRO FOTO DE VÍTOR GORDO/ SYNCVIEW

trabalhar há quase duas décadas na área das
TIC, Hugo sabia que tinha a possibilidade de
mobilizar gente capaz de fazer o milagre de pôr
online, em tempo recorde, o site que imaginou.
E foi o que aconteceu: “Criou-se um movimento que
reuniu cerca de 300 pessoas em três dias”, recorda,
emocionado. Os primeiros a aderir foram a gente do
seu meio: “Paulo Rosado, CEO da Outsystems, associou-se desde o primeiro dia, assim como a sua equipa,
que ajudou com a conceção do software. Depois juntaram-se a Microsoft (que apoiou na gestão de dados) e a
Deloitte”, conta. A ideia era construir uma plataforma
a que as vítimas da guerra pudessem recorrer em busca
de auxílio, ao nível de transportes, alojamento, fornecimento de géneros e também aconselhamento e apoio
jurídico.
O projeto, que também contou desde o início com o
apoio de Isabel Jonet, presidente e fundadora do Banco
Alimentar, deu nas vistas. Três dias depois de ter ficado operacional, o We Help Ukraine recebia um elogio,
gravado em vídeo, do próprio Presidente da República.
Numa breve declaração, Marcelo Rebelo de Sousa enalteceu a solidariedade dos portugueses que, “quando é
preciso, unem-se”, encorajando muitos mais a colaborarem no movimento que então se gerou. “Com este
comentário, ele acabou por ser o nosso principal patrocinador, confirmando aquilo que já sabíamos: que
nós, portugueses, somos bons a resolver problemas
complexos e unimo-nos quando temos de nos unir”,
comenta o fundador do site.
Era a primeira vez que Hugo de Sousa se envolvia
em trabalho voluntário e o mesmo aconteceu com
muitos outros que se juntaram ao We Help Ukraine:

“Todo este projeto foi uma grande escola de gestão,
inovação e tecnologia. Começou por ser uma ocupação
a tempo inteiro. A nossa fome e o nosso sono desapareceram. A prioridade era trabalhar para ajudar”, admite. Para levar esta iniciativa a bom termo, Hugo de
Sousa diz que foi imprescindível o know-how de Isabel
Jonet: “Diria que ela foi a madrinha do nosso projeto
em termos de organização”, elogia.
À medida que os dias se foram somando, muitos
mais se juntaram à iniciativa. Gente com os mais variados perfis, de estudantes universitários a desempregados, passando por freelancers. Mas além dos que se
disponibilizaram para colaborar na logística da organização, muitos outros participaram, aos mais diversos
níveis: “Tivemos mais de seis mil pessoas a fazer ofertas, desde alojamento a transporte e apoio psicológico,
a tradução e aulas de português”, refere Hugo de Sousa.
A procura de apoio foi equivalente: rondou os seis
mil pedidos. Trabalhando para melhorar a qualidade da resposta, Hugo sonha em ver esta plataforma a
funcionar, de futuro, no apoio a outras situações: “Não
havia no país nada que se assemelhasse a este site e seria uma pena que tudo isto, depois desta guerra, fosse
atirado para o lixo. Quando é necessário fazer esforços
civis em escala, o Estado não tem capacidade para se
organizar em tempo útil, por isso esta plataforma deve
manter-se, passar a chamar-se simplesmente We Help
e ficar à disposição das pessoas. Quando acontecer um
terramoto, um tsunami ou outra crise de refugiados, o
projeto poderá ajudar e fazer a diferença”.
Incubada na associação Entrajuda, We Help Ukraine continua a fazer o seu caminho. Enquanto houver
refugiados ucranianos a precisar de apoio.•
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NOVA 9 SE:
UM MODELO NA MODA
ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO a pensar no público

mais jovem, o novo Huawei nova 9 SE já colocou
Portugal no top 3 dos países da Europa Ocidental
que mais venderam o modelo até agora. Apenas a
Alemanha e a Itália estão à frente. Considerado a
ferramenta perfeita para quem quer destacar-se nas
redes sociais, conta com elementos de design vanguardistas e características inovadoras que o tornam
numa promessa de inspiração e criatividade. Além
de oferecer aos consumidores uma experiência de
utilização rica e intuitiva, graças ao potente sistema
de câmaras de que dispõe e às funcionalidades de
videografia integradas, tem uma excelente autonomia da bateria, que conta com o Huawei SuperCharge de 66W. Mas há outros motivos que estão
a fazer deste modelo um smartphone da “moda”,
como as capacidades da câmara: tem sistema de
quatro câmaras de 108MP assistido por IA. É ainda o
equipamento ideal para ajudar os criadores de conteúdos a expressarem-se de forma mais criativa, já
que apresenta a opção de gravação contínua frontal/
traseira, para alternar entre as câmaras frontais e
traseiras e captar fluidamente a sua história dentro
de um único ficheiro de vídeo. Para a edição de
vídeo, disponibiliza a app Petal Clip.•

NO CENTRO DA TRANSFORMAÇÃO
competitividade e para a modernização da economia está no centro da nova campanha da Vodafone Business.
Com a assinatura “O futuro do seu negócio está em boas mãos”, multimeios inclui um filme que retrata três
possíveis aplicações do 5G para aumentar a eficiência, flexibilidade e segurança
das empresas, e três filmes específicos dedicados a cada uma daquelas soluções.
Tendo como pano de fundo os conselhos deixados por um pai à sua filha, no
primeiro dia de sucessão na liderança de uma fábrica, a mensagem coloca a tónica
na importância da modernização digital das empresas para garantir o seu futuro.
Além da sensorização, usada na segurança dos trabalhadores em interação com
um robot, exploram-se nesta campanha aplicações 5G como manutenção remota
de equipamentos – com o recurso a óculos de realidade aumentada – ou reorganização física dos equipamentos, já que a comunicação sem fios entre máquinas permite reposicioná-las no chão
de fábrica de uma forma simples e rápida. Estes são apenas exemplos das muitas aplicações que o 5G pode
trazer às empresas, com maior velocidade de processamento de dados, menor latência (tempo de resposta) e
possibilidade de ligação simultânea de um número muito elevado de dispositivos.•
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A IMPORTÂNCIA DO 5G para a transformação digital das empresas e o seu contributo para o aumento da

ultimas

ESCOLHER O PORTÁTIL
PARA O TRABALHO REMOTO
SENDO um computador portátil uma ferramenta

versátil e poderosa, que pode ser utilizada para
tudo, desde navegar na web a jogar jogos de
computador exigentes, pode ser difícil saber o que
comprar. Por isso, a HP identificou as suas séries
de equipamentos, tendo em conta os fatores que
são mais importantes para o utilizador. Assim, se a
prioridade for a segurança e privacidade, recomenda o HP Elite Dragonfly G3. Já para um máximo
desempenho e colaboração profissional, a sugestão vai para o HP Elite x360 1040 G9 e HP EliteBook
1040 G9. Se o utilizador pretende um design pensado para qualquer cenário, deverá escolher o HP
EliteBook 800 G9, mas para uma maior polivalência
e conforto, o mais adequado é o HP EliteBook 600
G9. Finalmente, se o objetivo principal for adquirir um device que se distinga pela segurança
e robustez profissional, a escolha deverá ser oHP ProBook Série 400 G9.•

CENTRAR NAS PESSOAS
E PARA AS PESSOAS
O cão precisa de um banho? A torneira não pára
de pingar? Para resolver problemas como estes, a
Altice lançou o MEO Care. Há soluções em cinco categorias – Animais, Saúde, Seniores, Casa e Tecnologia, o que significa mais um passo na diversificação
de atividades do grupo, que se centra “nas pessoas
e para as pessoas”. Este pacote de serviços está direcionado para os problemas do quotidiano e inclui
benefícios, descontos e plafonds, com a comodidade
de serem pagos na fatura do MEO. O cliente tem ainda disponíveis serviços Assistente Pessoal (reservas, saúde, lifestyle, utilidades e cultura) e Apoio Tecnológico à
distância (apoio informático, na configuração de acessórios tecnológicos, segurança
online e na recuperação de dados). Foi ainda lançado um conjunto de soluções de
eficiência, conforto e automação remota em três dispositivos: uma tomada conectável, que pode ser controlada à distância e gerir o consumo energético da casa; lâmpadas conectáveis, que permitem dar vida ao ambiente da casa, mediante gestão da
intensidade e a tonalidade da luz; e uma câmara de vídeo, para monitorização das
divisões da casa selecionadas. Todos geridos à distância de um clique, através da
app MEO Home no seu smartphone.•
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FOTOS CEDIDAS

OS MEDICAMENTOS acabaram? O portátil avariou?

O Melhor de Portugal na Transformação Digital
O Portugal Digital Awards® é uma iniciativa conjunta da Axians e da IDC.
Visa reconhecer e premiar a excelência das organizações, suas equipas e lideranças que,
com visão e audácia, conduzem à transformação digital dos seus negócios, processos,
produtos ou serviços e, consequentemente, da sociedade como a conhecemos.
Este espaço único de destaque para os profissionais e as organizações que estão a transformar
verdadeiramente o nosso país, conta com um painel alargado de jurados e observadores dos mais
variados setores – públicos e privados, académicos, associativos e empresariais – que, a partir de
um framework metodológico IDC, avaliam, certificam e credibilizam todos os projetos a concurso.

Saiba mais e concorra em:
www.portugaldigitalawards.pt

