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Escalar montanhas

um recente evento profissional, tive o
privilégio de ouvir João Garcia, um dos
mais importantes alpinistas do mundo,
a partilhar alguns dos momentos que
marcaram a sua vida. Para além de uma conversa particularmente inspiradora e com paralelos
com uma carreira profissional em qualquer cargo
de gestão, houve um momento que espelha bem
o que se passa no contexto atual do nosso país.
Contava-nos que, na fase final da escalada,
o progresso pode ser tão lento e o esforço para o
conseguir tão elevado, que os pensamentos primários são de como arranjar uma desculpa para
poder desistir e voltar ao acampamento base. A
forma de combater estes instintos e caminhar
em direção ao objetivo final é pensar em todos
os sacrifícios pessoais e familiares e no trabalho
realizado na preparação de uma escalada, que seriam inúteis e sem sentido se desistisse e tivesse
de os retomar outra vez mais tarde.
Passa-se o mesmo com o nosso progresso económico. Se ambicionamos resultados de crescimento, não podemos esperar que eles aconteçam sem os investimentos, as transformações e
o trabalho necessário. Não podemos continuar
com iniciativas táticas e esperar resultados estruturantes.
Já disse nesta página que a única certeza que
vamos ter é a incerteza. E que para combater a
incerteza, temos de estar mais preparados, ser
mais ágeis e cooperarmos mais. Aproveitar os
momentos de crise para fazer as transformações
necessárias e não esperar que esta passe, porque

a seguir à crise (como a Covid-19), pode sempre
vir outra tão ou mais impactante (como a guerra
na Ucrânia, que trouxe a crise energética, a subida de juros e a maior taxa de inflação das últimas
décadas).
Os períodos de eventual estabilidade só devem servir para acelerar ainda mais as transformações e não para descansar. Porque, tal como
comentava João Garcia, o passo seguinte pode
exigir ainda mais esforço. Podemos sempre inventar uma desculpa para não continuar o caminho, mas temos de estar conscientes que isso
implica voltar ao início, e se ainda tivermos essa
oportunidade.
Reestruturar o nosso modelo fiscal, o sistema
educativo, o serviço nacional de saúde ou a segurança social, por exemplo, são temas obrigatórios. Devem ser trabalhados com objetivos claros
e iniciativas estruturais, em conjunto e de forma
integrada, pelos setores público e privado. Uma
solução só é de facto solução se for boa para os
dois setores em simultâneo e isso parece ser-nos
difícil de entender.
João Garcia também partilhou que o seu primeiro momento realmente mediático foi a subida trágica ao Everest em 1999. Apesar de já ser
um alpinista de topo a nível mundial e ter escalado dois dos famosos 14 picos acima dos 8.000m,
só a infelicidade o colocou nas notícias de abertura dos jornais. De alguma forma, exemplifica
a nossa atitude generalizada de comentar mais
os falhanços do que celebrar o que fazemos bem.
Mas isso ﬁcará para outro editorial…•
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Dito e feito
Em 2021, dissemos que o 5G da NOS iria aumentar a produtividade na
linha de montagem, transformar o acesso a cuidados de saúde remotos,
revolucionar a experiência de compra e estimular novas formas
de aprender e de ensinar.
Fomos os primeiros a transformar a indústria, a logística, o retalho,
a saúde e o ensino.
Hoje, o futuro das empresas avança à velocidade do 5G da NOS.
Fale connosco para fazer o 5G chegar à sua.

nos.pt

a abrir

Em todos os setores, cargos e perfis, a
curiosidade é vista como uma característica valiosa entre os gestores. No entanto,
será necessário progredir neste âmbito, na
maioria das empresas. Aprender a promover e aproveitar esta característica no local
de trabalho tem o
potencial de aumentar o desempenho
geral das organizações, como mostra
um estudo do SAS.
As empresas que
incluem a curiosidade na missão
corporativa
estão mais bem
preparadas
para estimular esses
atributos e
utilizá-los
de forma
eficaz.
Denominado
“Curiosity @
Work”, este trabalho foi desenvolvido no mercado nacional
e revela que são os gestores mais jovens
que mais valorizam a curiosidade: 70% da
Geração Z/Millennials vs. 60% da Geração X
e Boomers. Formação (75%), avaliações de
desempenho (76%), critérios de promoção
(70%) e contratação (63%), missão corporativa, visão ou valores (72%), recompensar
a curiosidade (83%), coaching ou mentoring
(83%), apostar na formação ou educação
(78%) têm sido apostas.•

A curiosidade dos
colaboradores é
uma característica
sobretudo valorizada pelos gestores
das gerações mais
jovens
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FUTURO SÓ COM
TECNOLOGIAS IMERSIVAS
A crescente utilização de tecnologias imersivas - como realidade aumentada e virtual – vai estimular as empresas dos
setores de bens de consumo, retalho e viagens a aumentar
o investimento em novos recursos, combinando os mundos
físico e virtual. Quem não o fizer corre o risco de ser ultrapassado, alerta o Accenture Technology Vision 2022, sobre
“Meet Me in the Metaverse: The Continuum of Technology
and Experience Reshaping Business”. O estudo mostra que
num universo de 11 mil consumidores em 16 países 64% já compraram um bem digital, ou participaram numa experiência ou serviço virtual
em 2021. E os números devem aumentar, já que
83% demonstram interesse em fazer compras
no metaverso. Cerca de 42% dos entrevistados afirmam ter visitado um retalhista no
mundo virtual para obter aconselhamento,
fazer um pagamento ou navegar por uma
linha de produtos ao comprar um item físico, enquanto 56% planeia fazê-lo no próximo ano. Entre os millennials, os números
aumentam para 51% e 61%, respetivamente. Para a Accenture, a era do metaverso
já começou. Retalhistas e marcas terão de
criar novas experiências para os consumidores, criando novas oportunidades
de venda e fidelizando clientes através de
experiências que vão além da simples compra
de um produto.•

CURIOSIDADE
CÃO ROBOT ASSEGURA SEGURANÇA
Pela primeira vez, foi integrado um cão robot num plano de segurança.
Aconteceu com a Prosegur, responsável pela segurança do Rock in
Rio Lisboa, que decorreu em junho. O objetivo foi ajudar a reforçar
a segurança das cerca de 100 mil pessoas que estiveram diariamente
no evento. Com o nome Yellow, o cão robot é dotado de inteligência
artificial, permitindo comunicar qualquer situação de risco ao Centro
de Controlo Prosegur (SOC)
através de tecnologia 5G
fornecida pela Vodafone.
Tem capacidades em áreas
como a análise de vídeo e
incorpora sensores, que
permitem ainda a recolha de
dados, desde a temperatura
(deteção de incêndios) até
gases ou qualquer outro tipo
de sensor.•

Ilustração freepik

CURIOSIDADE:
ATIVO CRÍTICO
PARA O SUCESSO

CURIOSIDADE
A meta quer criar avatares mais realistas e está a desenvolver uma nova
plataforma baseada em inteligência artificial para o conseguir. A dona
do Facebook desenvolveu a myoSuite, uma plataforma que permite criar
simulações musculoesqueléticas avançadas, que acredita serem a chave
para dar um aspeto mais realista
aos avatares do seu metaverso,
depois de se aprender mais sobre os
elementos que compõem o sistema
musculoesquelético do corpo
humano. A myoSuite permite criar
simulações musculoesqueléticas
avançadas que são 4 mil vezes mais
rápidas do que a atual tecnologia.•

INTEGRAR NEGÓCIO,
TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE
A Ambição crescente das organizações nas metas ambientais, sociais e

de governance (ESG) só poderá ser atingida através de estratégias alinhadas de sustentabilidade e tecnologia. Mas apenas 7% das organizações o
fizeram, como conclui o relatório “Uniting Technology and Sustainability:
How to Get Full Value From Your Sustainable Technology Strategy”, da
Accenture. As 560 empresas inquiridas classificaram a tecnologia como
importante para alcançar as suas metas mas vêem a falta de soluções
e standards (40%), complexidade (33%) e falta de consciência das consequências não intencionais da tecnologia (20%) como barreiras. Esta
divergência entre intenção e ação leva as empresas a fazer trade-oﬀs
entre metas de negócios e sustentabilidade, que podem ser reduzidos ou
eliminados com uma estratégia de tecnologia holística. Os Chief Information Oﬃcers (CIO) podem desempenhar um papel crítico
no apoio aos esforços de
transformação e devem
ser considerados no
processo de tomada
de decisão, embora
hoje só 49% dos CIO
fazem parte da equipa
de liderança que define metas de sustentabilidade.•

Só 49% dos CIO
inquiridos num
estudo da Accenture
fazem parte da
equipa de liderança
que deﬁne as metas
de sustentabilidade

TENDÊNCIAS
DE TECNOLOGIA
DO 2° SEMESTRE
Aumento da procura de chips;
manutenção da crise na oferta;
implantação do wiﬁ-6 a superar os
dispositivos 5G; grande interesse nos
wareables da saúde; muita agitação
no streaming – estas são algumas das
“Previsões em Tecnologia, Média e
Telecomunicação - TMT Predictions”
apontadas pela Deloitte como tendências para o segundo semestre do
ano. Se a procura de chips continua a
crescer, vão manter-se os atrasos nas
entregas, embora a situação seja menos grave do que em 2021, pois não
afetará todas as classes de semicondutores. A escassez resultará apenas
do aumento da procura, com os
processos de transformação digital
acelerados pela pandemia. Estima-se
que as empresas de capital de risco
investirão mais de 6 mil milhões de
dólares em startups de semicondutores em 2022. Serão lançados mais
dispositivos wi-ﬁ 6 que dispositivos
5G: 2,5 mil milhões de dispositivos
wi-ﬁ 6 e 1,5 mil milhões 5G. Haverá
ainda uma grande discussão em
torno da regulação da IA. E as
tecnológicas deverão renovar
o seu compromisso com a
diversidade de género na
tecnologia, à medida que
a pandemia recua. Já as
guerras em torno do streaming vão tornar-se globais,
à medida que os principais
players se vão expandindo.
Antecipa-se que 320 milhões
de dispositivos portáteis de
saúde e bem-estar sejam produzidos em todo o mundo e os gastos com aplicações de saúde mental
deverão chegar aos 500 milhões de
dólares. As consolas de jogos vão
registar receitas recorde da ordem
dos 81 mil milhões de dólares.•

ILUSTRAçãO veCtorJuiCe/Freepik

AVATARES NO mETAVERSO
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sound bites :-b
“O futuro do trabalho desenha-se hoje. E os líderes nem
precisam de ativar os seus super
-poderes. Basta ligar aquela capacidade tão humana de ouvir
as pessoas”
Ana Marcela, ECO, 2022/07/26

“Há que aprender com os erros
do passado, e foram muitos, e
há que evitar que palavras como
‘digitalização’, ‘descarbonização’ ou ‘formação’ sejam meros
verbos de encher para Bruxelas
ver. Tudo depende de nós e da
nossa capacidade de definir e
cumprir prioridades”
Amílcar Correia, Público,
2022/07/15

“As grandes tecnológicas estão
muitas jardas à frente de uma
Europa incapaz de liderar na
inovação tecnológica e de regulamentar laboral e fiscalmente
estes negócios sem fronteiras.
Lembra-se de, há dois anos, a CE
anunciar impostos europeus sobre estas multinacionais? Continuamos sentados à espera”
Pedro Guerreiro, CNN
Portugal online, 2022/07/10

“Portugal nunca dispôs noutro
qualquer momento da nossa democracia de tantas verbas para
proceder a uma transformação
efetiva da sua estrutura produtiva; a oportunidade é única para
dar um salto significativo e para
nos aproximarmos do pelotão
da frente a nível europeu”
Jorge Santos, ECO, 2022/07/05

“Os tempos passam, as tecnologias mudam, mas confirmase a regra: os mercados – todos
eles e uns mais do que os outros
– reservam sempre muitas banhadas para quem vem cheio de
ganância e não está preparado
para andar à chuva”
Mafalda Anjos, Visão online,
2022/06/

8

5G TERÁ METADE
DOS SUBSCRITORES MÓVEIS
mundiais EM 2027
Em 2027, o número de subscritores de redes 5G ultrapas-

sará os 4,4 mil milhões em todo o mundo, representando
48% dos clientes móveis. Já este ano, haverá mais de mil
milhões de clientes. O Mobility Report da Ericsson confirma
que será a tecnologia móvel que apresentará o crescimento
mais rápido de sempre. Dentro de cinco anos, três quartos
da população mundial terá acesso a redes assentes na nova
tecnologia, que se afirmará como alternativa à banda larga
fixa. Cerca de 20 operadores lançaram até final de 2021
redes 5G standalone (que não tiram partido da infraestrutura 4G já instalada), sendo que esse número duplicará este
ano. Globalmente, mais de 210 operadores têm ofertas
comerciais sendo as mais comuns a banda larga móvel melhorada (eMBB), acesso fixo sem fios (FWA), jogos e serviços
baseados em AR/VR. No segmento empresarial, as ofertas
têm incidido nas fábricas, transportes, cidades e portos
inteligentes. No entanto, o enfraquecimento da economia
global e as incertezas em torno da invasão da Ucrânia pela
Rússia poderão impactar negativamente as estimativas de
crescimento do 5G. Na Europa ocidental, o 5G terá uma
cobertura de 82% em 2027.•

O 5G é a tecnologia móvel
que registará o
crescimento mais
rápido de sempre,
refere o Mobility
Report da Ericsson

DIGITAL TWINS CADA VEZ MAIS
IMPORTANTES
Cerca de 60% das organizações dos principais setores de
atividade estão, ao nível global, a apostar em tecnologia
digital twins, para melhorarem o seu desempenho operacional e alcançarem mais fácil e eficazmente as suas metas
de sustentabilidade. Espera-se que a implementação desta
tecnologia, que permite simular a realidade, aumente, em
média, 36% nos próximos cinco anos, antecipa um estudo
do Capgemini Research Institute. Os dados mostram que
a apetência pela tecnologia, apesar de ser uma realidade
em todos os setores, se destaca no automóvel, aeroespacial, ciências da vida, energia e utilities. Esta adesão está a
ser impulsionada pelas jornadas de transformação digital,
adicionando inteligência ao longo de toda a cadeia de valor
das operações. Das empresas inquiridas, 79% está a fazer
o investimento pela possibilidade de redução dos custos e
pelo avanço tecnológico (77%) que oferece. Cerca de 57%
concordam que a tecnologia é fundamental para melhorar
os esforços na sustentabilidade. Adicionalmente, proporciona formas flexíveis de trabalho, mitigando riscos e ampliando a colaboração, numa oportunidade única de aumentar a
rentabilidade e otimizar a utilização dos recursos.•

Espera-se que a
implementação
da digital twins
aumente, em média, 36% ao longo
dos próximos
cinco anos

ADOÇÃO GLOBAL DA IA
ESTÁ A ACELERAR

nUMEROS

4,3 BILIÕES

mAis de um terço das organizações mundiais estão a usar a

É o valor, em dólares, que 24 das 25
grandes tecnológicas perderam, em
conjunto, em capitalização bolsista no 2º
trimestre do ano. A incerteza em torno
da situação geopolítica e as pressões
inﬂacionistas crescentes foram a causa,
segundo a Globaldata, para que gigantes
como a Meta, Apple, Amazon, Microsoft,
Google, Nvidia e Taiwan Semiconductor
tenham desvalorizado com um selloﬀ de
ações. Só estas sete empresas perderam
mais de 100 mil milhões em valor cada
uma, com a Apple a liderar, com um recuo
de 636,7 mil milhões de dólares face ao
trimestre anterior. A Microsoft perdeu 390
mil milhões e a Google 400 milhões.

inteligência artificial para responder a uma miríade de fatores e
pressões. Nomeadamente para as ajudar a endereçar a escassez de
competências e de profissionais, a responder a pressões concorrenciais e, cada vez mais, a responder também às pressões ambientais. São tendências que apontam para o papel crescente que a IA
está a desempenhar, tanto nas organizações, como na sociedade.
O “Global AI Adoption Index 2022“, estudo da IBM conduzido pela
Morning Consult, mostra que as empresas estão a aplicar IA numa
grande variedade de casos de uso, havendo uma adoção mais
avançada em áreas como as operações de TI, segurança e deteção
de ameaças e automação de processos de negócio. No entanto, e
apesar do reforço dos investimentos, subsistem barreiras à adoção,
particularmente para as organizações mais pequenas, que terão
menos probabilidade de tirar partido da IA. O estudo diz que os três
principais obstáculos à adoção são um conhecimento e experiência
de IA limitados, preços elevados e falta de ferramentas e plataformas para o desenvolvimento de modelos de IA. As organizações
chinesas e indianas lideram o processo de adoção, com quase 60%
dos profissionais de TI nesses países a revelar que a sua organização já usa ativamente IA, em comparação com mercados como a
Coreia do Sul (22%), Austrália (24%), EUA (25%) e Reino Unido (26%).
Os profissionais de TI nas indústrias de serviços financeiros, media,
energia, automóvel, petróleo e aeroespacial são os mais propensos
a afirmar que a sua empresa tem desenvolvido ativamente a IA.•

197 MIL MILHÕES

É o número de vezes que os dados dos
internautas europeus são partilhados para
ﬁns de publicidade por dia. Nos Estados
Unidos, o valor sobe para 294 mil milhões
de vezes diárias. Os números são de um
relatório do Conselho Irlandês para as
Liberdades Civis, que mostra que os dados
de cada europeu são expostos mais de 376
vezes por dia e nos EUA 747 vezes. A Google
é a maior empresa de RTB, com milhares
de empresas a receberem os dados que
recolhe, mas a Microsoft não está muito
atrás no ranking.

A IA está a ser
cada vez mais
usada pelas
organizações para
compensar a escassez de talento

ILUSTRAçÕES Freepik

50 MIL MILHÕES

É a soma, em dólares, que a fabricante
norte-americana de chips Broadcom quer
dar pela VMware, empresa de software
controlada pelo fundador da Dell, Michael
Dell. A concretizar-se será um dos maiores
negócios do ano, com a proposta a superar
o valor de mercado da VMware, de 40 mil
milhões. A Broadcom tem vindo a apostar
numa onda de aquisições para diversiﬁcar
atividades, sendo o software uma das
grandes apostas: em 2018 comprou a CA
Technologies e em 2019 a Symantec.
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andRÉS oRtoLÁ:

Precisamos de ser
sedentos por tecnologia
É desde janeiro diretor-geral da Microsoft Portugal e os seus
objetivos são ambiciosos. o argentino andres ortolá quer ajudar
a acelerar a transformação digital do país, que diz ter um “potencial tremendo de afirmação” em inovação e tecnologia.
Texto de isabel travessa| Cedidas

está desde 1 de janeiro à frente
da microsoft portugal. Como está
a ser a experiência no mercado
português?
Está a ser muito enriquecedora.
Tinha a perceção de que Portugal
é um país adepto da inovação. Esta
perceção corresponde à realidade que encontrei. Um país que se
procura afirmar no espaço da nova
economia, ancorado também no
crescimento de empresas nativas
digitais. Assumi como missão tentar
ajudar a acelerar a transformação
digital no país – precisamos de ser
sedentos por tecnologia.
Como decorreram estes primeiros
seis meses de liderança?
O balanço é muito positivo. Aterrei
em Portugal e pouco depois estava
no palco de um dos maiores eventos
de tecnologia do país, o ‘Building the
Future’, a par de clientes e parceiros
portugueses que priorizam a transformação digital nas suas organizações. Neste e noutros depois deste,
anunciámos múltiplas iniciativas: hackathons para desenvolver soluções
para o futuro low carbon; um acordo
que vai permitir qualificar mais de
mil técnicos superiores do Instituto
Nacional de Administração em Inteligência Artificial (IA), colocando a IA
ao serviço da Administração Pública;
lançámos um novo programa (Foun-
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ders Hub) para apoiar ainda mais as
startups no acesso ao ecossistema
digital, com tecnologia, benefícios
financeiros e mentoria; associámonos a projetos como o da The Reef
Company, que usa a nossa tecnologia para mapear o fundo do mar em
locais da costa portuguesa e criar
recifes artificiais para sequestrar carbono e reequilibrar a fauna e a flora
marítima, para nomear algumas.
Temos objetivos ambiciosos para o
nosso plano de três a cinco anos.
tendo em conta que tem cerca de
20 anos de experiência no it em
mercados fora da europa, vê grandes diferenças face ao que está
a acontecer no espaço europeu e
em portugal?
Todos os países têm os seus desafios e idiossincrasias. Nas Filipinas,
por exemplo, um grande desafio
foi ajudar o Supremo Tribunal de
Justiça a implementar sistemas que
permitissem, durante a pandemia,
continuar a prossecução judiciária
de forma remota. Com a integração
de Teams, só entre abril e outubro
de 2020, foi possível libertar mais
de 80 mil crianças que estavam em
conflito com a lei. Naturalmente,
esse não será o desafio da transformação digital em Portugal, mas há
outros. Temos um potencial tremendo de afirmação na área da inovação

e tecnologia e há também muito por
fazer com a tecnologia para oferecer, por exemplo, melhores serviços
públicos aos cidadãos.
quais as suas metas para a subsidiária portuguesa da microsoft?
Vou focar o meu trabalho em
três verticais: Pessoas, Negócios e
Sociedade. O que será concretizado
através de quatro pilares estratégicos: capacitar as pessoas no país,
contribuindo para o aumento das
competências digitais e simplificar
processos burocráticos e melhorar
os serviços para o cidadão; estimular
o potencial das nossas empresas,
através do poder da transformação
digital, da adaptação dos modelos
de trabalho, adoção da cloud e IA;
democratizar a inovação, tanto nas
PME’s, como nas nativas digitais; e
desenvolver estratégias de cibersegurança nos setores público e
privado.
Anunciou o recrutamento de cerca
de 100 profissionais. Tendo em
conta a falta de talento atual e o
conhecimento que já tem do mercado, será uma tarefa fácil?
O mercado tem carência de perfis
técnicos especializados. Vivemos
uma acesa luta pelo talento. Acresce
que há também uma reconsideração
das pessoas sobre o seu propósito
no trabalho, o que se adensou nos
últimos dois anos. Portugal terá
de lidar com esta dicotomia, num
ambiente cada vez mais exigente. A
grande vantagem é que dispomos de
talento formidável no qual devemos
apostar, perfis mais jovens mas também seniores, através do incentivo
ao upskilling e reskilling. Estamos a
recrutar e, só em Portugal, temos
cerca de 100 vagas, entre perfis
técnicos, mas também de vendas
ou developers. Procuramos pessoas
ambiciosas, diversas e orientadas
por propósitos.•

“vivemos uma acesa luta pelo talento e há uma reconsideração das pessoas sobre o seu
propósito no trabalho, que se adensou nos últimos dois anos. portugal terá de lidar com esta
dicotomia”, diz Andrés ortolá
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“o que queria deixar como legado é o posicionamento do país na sua centralidade, dando-lhe preponderância europeia e mundial”
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Dar palco
a um cidadão
do mundo
Três décadas depois de iniciar a sua carreira fora do país, Mário
Campolargo regressa a Portugal para assumir a Secretaria de
Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa. Depois
de um longo historial de liderança no campo da transformação
digital, terá de gerir a expetativa que é depositada nele devido
ao seu envolvimento persistente com a causa do digital e à sua
incursão por territórios nunca antes experimentados.
Texto de Ana Rita Ramos e Isabel Travessa Fotos de vítor gordo/ Syncview
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“sempre acalentei a ideia de que quando me reformasse gostaria de retribuir à sociedade algum do investimento que ela fez em mim”
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Mário Campolargo nasceu na Gafanha de Aquém, uma pequena aldeia em
Ílhavo, corria o ano de 1956. É um homem que concilia, em doses improváveis, o velho e o novíssimo, o último grito da tecnologia com a tradição. É um
cidadão do mundo, mas que regressa com profunda alegria às origens e à
casa de família, construída pelo seu avô, cheia de memórias, sombras, cheiros – “a casa mais bonita da minha aldeia”. Um sítio para onde volta sempre
com a alegria de menino em busca de aventuras.
Em 1990, quando entrou como quadro superior na Comissão Europeia,
desempenhando funções de gestor e responsável científico no programa de
investigação em telecomunicações RACE, não foi fácil deixar para trás projetos de vida, família e amigos de infância. Mas a dor constrói a maturidade e
o jovem Mário tinha fome de conhecimento. Queria abrir horizontes como se
come o pão quotidiano.
E assim fez. Construiu uma carreira impressiva em Bruxelas, esteve à frente de iniciativas como a “Futuro das Redes”, foi responsável pela internet do
futuro (incluindo as tecnologias 5G e Internet das Coisas) e pela computação
em nuvem. Foi diretor-geral de Informática da Comissão Europeia, corolário
do seu longo historial de liderança no campo da transformação digital.
Em Bruxelas, é conhecido pela forma cordial como sempre implementou as
mais difíceis decisões, o que fez dele um dos especialistas na área tecnológica mais observado, mais discutido e mais admirado do país. Todos referem
que Mário Campolargo é tão delicado como exigente. Tem uma rara combinação de uma mente analítica e cartesiana com o estilo apaixonado e do tipo
“nada é impossível”.
Mas há uma história que o leitor de certo ainda não ouviu sobre o novo
secretário de Estado: quando ele chegou a Bruxelas, não fazia ideia de quanto
custava um quilo de batatas. Simplesmente porque nunca as tinha comprado
– “na minha aldeia, ninguém comprava batatas. Ou plantávamos, ou recebíamos de um vizinho”.
Este é o mesmo homem que se formou em Engenharia Eletrotécnica pela
Universidade de Coimbra, tirou um mestrado em Ciências da Computação
pelo Imperial College de Londres e uma pós-graduação em Gestão pela École
Solvay da Universidade Livre de Bruxelas. A força pura e a intensidade da sua
paixão são traços de personalidade indisfarçáveis. E esta tem sido a história
da sua vida.
O seu percurso no governo ainda está por cumprir, mas o ponto de partida
é prometedor. Mário Campolargo é reconhecido pela sua capacidade de adaptação, realização e concretização. Ele é bom a fazer o que os outros se limitam a planear. E a sua ambição é grande: quer identificar um futuro digital e
de modernidade para Portugal, de forma consistente e articulada.
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“Um dos futuros possíveis
que imaginei para mim
depois da reforma era
fazer, com a Maria
Manuel (Leitão Marques)
e outros amigos, projetos
em África e na América
Latina, continentes de
alto potencial. Trabalhar a
dimensão da relação entre
os povos.
Via-me a reinventar-me, a
fazer outras coisas”
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É um homem do mundo que esteve fora do país desde 1990. Como está a ser o regresso? Um banho de
alegria?
O regresso a Portugal é, de facto, um banho de alegria.
Sempre acalentei a ideia de que, quando me reformasse, gostaria de retribuir à sociedade algum do investimento que ela fez em mim. Para materializar este desejo, não há melhor forma do que esta.
Que forma? Assumir a função de secretário de Estado?
Fazer uma reflexão, atuante, e preparar, de entre os
potenciais futuros de um Portugal digital, um que seja
inclusivo, seguro e potenciador de valor acrescentado
na dimensão social e económica. Identificar um futuro de modernidade para Portugal. Ao fazer isso estou
também a investir nos meus netos, que era uma preocupação que tinha.
Está a definir o futuro no qual os seus netos vão viver.
É isso?
Precisamente. Criando esse futuro digital de forma
consistente e articulada, contribuo para um melhor
desígnio para Portugal.
Mas este convite para ser secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa deve ter-lhe trocado as voltas. No jantar da APDC confessou
que a sua ideia, agora que se preparava para a reforma,
era parar para refletir, escrever um livro, desfrutar dos
netos...
Há caminhos na vida que se potenciam de forma extraordinária. Estou grato a esta oportunidade, porque
assim consigo fazer tudo o que na verdade ambicionava. O trabalho que vou desenvolver no governo será um
enriquecimento para mim. Este convite dá-me muita
alegria e enorme responsabilidade. Escrever o livro terá
de ficar para depois e os netos desfruto sempre que
posso. Agora que estou em Portugal é mais fácil…
E onde fica o seu sonho de criar, com a sua amiga Maria Manuel Leitão Marques, a associação para intervenção em África na área do digital? Fica na gaveta? É
um sonho adiado?
Um dos futuros possíveis que imaginei para mim depois da reforma era fazer, com a Maria Manuel e outros
amigos, projetos em África e na América Latina, continentes de alto potencial. Trabalhar a dimensão da relação entre povos. Via-me a reinventar-me, a fazer outras
coisas. Mas o que é bonito é que, como secretário de
Estado destas áreas, terei oportunidade de concretizar
vários projetos com os países de língua oficial portuguesa. Essa interação, essa ajuda, vai acontecer. Esse
vai ser um dos meus esforços nesta legislatura.

Fale-nos do rapaz da Gafanha de Aquém (a sua aldeia
tem um nome fascinante)… como é que ele era?…
Os habitantes da Gafanha de Aquém querem ir mais
além. Há várias Gafanhas e para se chegar a todas elas
temos sempre de atravessar um rio. Tal como os portugueses de antigamente, eu também tive de ir para a
outra margem para ganhar mundo.
O que foi marcante na sua infância para se ter tornado
um ilhavense de quem sempre se esperou tudo? Quem
lhe abriu as portas para o conhecimento? Para a ambição?
Talvez não seja por acaso que o meu avô materno e o
meu tio paterno se tenham aventurado fora do país. O
meu avô saiu de Portugal nos idos anos de 1920, imigrante na América. Foi ele que me ensinou a gostar de
panquecas. O meu tio foi para o Brasil e correu o país
inteiro. Há talvez uma predisposição para uma abertura ao mundo.
Mas não pode ter sido só isso…
Seguramente que ter tido dois pais professores primários criou esta predisposição de que temos de ir mais
além. De que não podemos ficar aquém das nossas
possibilidades. Que temos de investir em nós próprios,
no conhecimento, no pensamento aberto.
Ser filho de professores primários, nos anos 60, era ser
um privilegiado...
Totalmente. Só o facto de eu poder ir de carro para a escola, era ter uma realidade substancialmente diferente da dos meus colegas. Mas ter casado com a minha
mulher, que era da mesma aldeia, foi juntar esforços
para sonhar alto – ela com um pensamento mais artístico, porque é pintora; eu com um pensamento mais
matemático, porque sou engenheiro. Isso criou uma
condição de paixão e de racionalidade muito útil para
as escolhas que fiz na vida.
Quando surge a oportunidade europeia, como encarou essa opção, tendo em conta que as suas filhas já
existiam?
Fiz o mesmo que os meus pais fizeram comigo e com
os meus irmãos: proporcionar-lhes um horizonte
mais largo. O projeto de ir trabalhar para a Europa
não foi apenas profissional, mas de abertura familiar
ao mundo.
E como correu?
Os projetos começam por ser um sonho. Depois tornam-se realidade. Tive sempre desafios importantes.
Oito anos depois de lá estar aceitei o repto de liderar
uma equipa como chefe de unidade, depois como di-
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“essa ideia de que não estou a viver nada que os meus antepassados já não tenham vivido é muito importante na minha vida. mudei-me para bruxelas, a 2.000 quilómetros da minha aldeia, mas o meu avô teve a coragem de ir de barco para a Califórnia”

retor e fui subindo os vários degraus dessa escada até à
direção-geral.

só funciona quando a família está unida num desígnio
maior.

Isso teve custos pessoais?
Claro. As minhas filhas vieram estudar para Portugal,
deixámos de estar juntos enquanto família, mas sempre incuti nelas que somos cidadãos do mundo. Temos
a dimensão local e a dimensão mundial. Aliás, a cidadania europeia e a cidadania nacional são duas construções não exclusivas.

E na verdade a história repete-se...
Sim, essa ideia de que não estou a viver nada que os
meus antepassados já não tenham vivido é muito importante na minha vida. Tenho esta noção de que estou
ligado a uma gesta de pessoas que, noutros contextos,
tiveram exatamente os mesmos desafios. mudei-me
para Bruxelas, a 2.000 quilómetros da minha aldeia,
mas o meu avô teve a coragem de ir de barco para a
Califórnia e ser um agricultor que trouxe para Portugal
produtos como os espargos, que não era habitual por
cá. Como todos os imigrantes, quando voltou, construiu a casa mais bonita da sua aldeia.

Sente-se igualmente cidadão português, cidadão de
Ílhavo e cidadão europeu?
Sim. São vivências complementares. Sou alguém que
nasceu e viveu na Gafanha de Aquém, mas que tem
uma dimensão global.
E adaptou-se bem quando foi para fora? Quando chegou a Bruxelas nunca tinha comprado um quilo de batatas! Isso é extraordinário!
Sim, na minha aldeia ou se plantavam batatas, ou se
davam as batatas! Não se compravam batatas! As saudades que sentia dessas pequenas coisas eram evidentes. Estar tanto tempo fora provoca mais do que saudades. São custos que temos de pagar. É muito duro! E
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É muito ligado ao seu passado, a essas referências afetivas...
Sendo secretário de Estado para a Digitalização, sei
que o mundo tem duas dimensões: o físico e o digital.
É esta complementaridade que nos enriquece. Eu luto
por um mundo digital inclusivo, seguro, mas adoro a
beleza do físico. Adoro a noção da casa de família. Adoro quando as pessoas se juntam à volta de uma mesa
para celebrar a amizade. Assim como adoro o cheiro do

papel, o prazer de ler um livro. É esta multiplicidade
que nos reinventa a cada momento.

ra das empresas, reconceptualizar processos. Há aqui
uma aprendizagem mútua.

Quando foi para Bruxelas teve grande necessidade de
apoiar à comunidade portuguesa. Fale-nos da sua experiência de voluntariado nesses tempos.
Nunca vi a sociedade “guetificada”, sempre lutei por
um mundo multifacetado. E para não perder o sentido
da realidade, que é algo que pode acontecer quando se
tem a sorte de se ter sucesso, sempre tive necessidade
de me confrontar com a realidade mais dura – que no
caso de uma cidade como Bruxelas se reflete muito nas
comunidades imigrantes. Com alguns professores da
Escola Europeia, demos imensas explicações, ajudávamos as pessoas a estudar...

Acredita que Portugal tem um desígnio europeu claro
no que toca à digitalização da sociedade?
Sim. Veja a centralidade que Portugal desempenha a
nível europeu no que toca à digitalização, que não tem,
de todo, no mundo físico. No digital, Portugal já não
está na periferia. O que queria deixar como legado,
após esta minha passagem pelo governo, é posicionar
Portugal na sua centralidade, dando-lhe preponderância europeia e mundial.

E tinha de estudar para ensinar, não era?
Ajudámos pessoas a fazer o ciclo preparatório e outras
que chegaram a ir para a universidade. Isso foi extraordinário! Um dia, estava a explicar Geografia a uma aluna, eu que nunca tinha aprendido Geografia no liceu, e
ela, que tinha praticamente a minha idade, disse-me:
“Senhor Mário, não é melhor ir para casa estudar para
depois me explicar isto como deve ser!?” (risos). Depois veio a vaga da digitalização. Criámos um pequeno
centro de apoio, e foi bonito ajudar as pessoas a usar
um computador, a falar com os amigos por vídeochamada, ou a ver fotos da sua aldeia na internet.
Agora, tantos anos depois, todas essas experiências
são-lhe úteis? Sente que a sua carreira internacional
está ao serviço do seu país, em duas áreas determinantes: a modernização do Estado e a digitalização da
economia?
É a experiência pessoal e profissional que se reflete no
meu dia a dia. A experiência pessoal, porque tenho
uma visão europeia de alguns dos desafios, podendo comparar as melhores práticas, pensar na melhor
forma de mudar a cultura da Administração Pública.
Depois, há toda a experiência profissional, de anos a
ajudar a indústria europeia a usufruir das disrupções
tecnológicas, como o 5G, a cloud, a internet das coisas.
Para não falar da sua experiência na digitalização da
Comissão Europeia, na definição e implementação da
sua estratégia digital....
Sim. Foi uma bela experiência. E durante a pandemia
criou-se um olhar novo sobre todos os desafios que tínhamos pela frente. São os momentos de rutura e dirupção que nos trazem ideias novas.
Pensar o digital numa perspetiva mais abrangente é
um desafio para si?
Sim. Mas é preciso ter em conta que o digital não resolve nada se não tivermos a coragem de mudar a cultu-

Juntar digitalização com modernização administrativa é, já de si, uma tarefa hercúlea. É uma vantagem
este desígnio estar na dependência direta do Primeiro-Ministro? Sendo duas áreas absolutamente transversais a toda a Administração Pública, não corremos
o risco de deixar uma para trás e acelerar a outra?
A digitalização e modernização administrativa são
duas faces da mesma moeda. Não há país digital sem
ter uma Administração Pública digital. Os custos de
contexto de uma AP não digital são incompatíveis com
a criação de uma sociedade digital nas suas várias perspetivas. Queremos uma AP centrada no cidadão, polarizada nas empresas.
A transversalidade destas matérias é refletida quando
Antonio Costa chama até si esta competência?
Exato. Isto é muito inovador. O Primeiro-Ministro reflete na estrutura do próprio governo a importância
que dá a este tema e à transversalidade da digitalização. E não é por acaso que na estrutura orgânica do
governo criámos o Conselho Interministerial para a
Digitalização.
Para que serve?
Independentemente de todo o trabalho que já foi feito
em toda a Administração Pública nos seus vários órgãos, o que este governo introduz de novo é uma coordenação estratégica ao nível do digital. A perceção que
o cidadão e as empresas têm de passar a ter é que interagem com uma única administração e não com uma
multiplicidade de entidades.
É por isso que há um esforço tão grande com a partilha
de dados?
Sim. Temos enorme preocupação em implementar
o conceito de “uma só vez”. Quando alguém partilha
com o Estado informações relevantes, não as deve ter
de partilhar uma segunda vez. Se conjugarmos este
conceito com o “digital by default”, então começamos a
dar passos na digitalização da AP como processo inspirador para o resto da sociedade.
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O PRR reflete este desígnio?
Sim. Há um esforço enorme de digitalização das empresas, das startups e da AP. Queremos transformar Portugal numa “startup nation”. Queremos acolher talento.
E o que estão a fazer?
A investir em incubadoras, a criar condições para haver
mais capital de risco, a tomar medidas a nível fiscal...
Não corremos o risco de estar a criar um Portugal digital só para alguns?
Não! Não queremos este Portugal só para as grandes
empresas ou para as startups. Veja os investimentos que
estamos a fazer, por exemplo, na C Academy, juntando
esforços com as universidades e politécnicos para criar
cursos, com o objetivo de formar as pessoas da AP e das
empresas privadas na área da ciberseguranca…
E como respondem às necessidades das PME? Como é
que as empresas se podem digitalizar se as pessoas que
as criaram são infoexcluídas?
Estamos a investir muito nas pessoas que ainda não
são digitais, mas querem ser. Temos plena noção de que
isso incentiva a coesão social. O programa “Sou Digital” é particularmente interessante. Permite a identificação de um mentor – pode ser um jovem da geração
Z, ou alguém com competências específicas – que vai
passar conhecimento aos outros. A ação governativa
tem a função de mobilização da sociedade, criando estratégias. O que é importante é mantermos o foco na
estratégia.
E qual é a estratégia? Consegue resumir?
Nós temos boas infraestruturas, excelentes competências na área das TIC, indicadores muito positivos nos
serviços públicos digitais, mas temos um desafio: o
número de pessoas que não utiliza a internet no seu dia
a dia. Esse desafio é um desígnio nacional. Aquilo que
ambiciono é transformar este desígnio num movimento alargado. Para atingirmos os 10% da população que
ainda não usa a internet precisamos de um movimento
nacional. Precisamos que os meios de comunicação
social, as juntas de freguesia, as associações de jovens,
as paróquias, as universidades seniores, os centros
culturais, as bibliotecas, e por aí fora, se unam neste
desígnio que é fazer com que o nosso vizinho, que ainda não entrou nesta dimensão digital, consiga entrar.
Para que ele próprio trate o digital por tu.
Estes dois anos de pandemia vieram criar nas pessoas
outra propensão para o digital. Mas, na prática, sobretudo na AP, não subsistem ainda muitas entropias?
A função de um governo é espicaçar continuamente o
statu quo. O desafio é contínuo. Não há varinhas mágicas. Há desafios que crescem quando damos os primei-
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ros passos. Mas olho para a AP hoje e vejo que se apropriou desse sentimento maior traduzido pelo Simplex.
Tem hoje no seu ADN esta noção de simplificação.
O mote da edição de 2022 do Simplex, já definido sob
a sua liderança é “SIMplex, diz SIM às pessoas e às empresas”. É mais um passo no processo?
Anunciámos 48 novas medidas para o Simplex que
são sobretudo medidas com enorme preocupação de
ter impacto. Quando pensamos num desafio como é
o Simplex dos licenciamentos, as pessoas percebem
a nossa preocupação com a diminuição dos custos de
contexto. Este desafio só agora está a ser endereçado.
Quando investimos para simplificar a disponibilização dos dados médicos à distância de um clique, ou
quando estamos a trabalhar para termos os resultados
das análises online, isso é importante para o cidadão.
Porque os dados são do cidadão, não são da AP ou do
hospital.
São medidas que exigem uma enorme interoperabilidade e cooperação...
Sim, as medidas são apenas a ponta do icebergue. Por
baixo está toda a articulação entre o público e o privado, a transferência de dados, o facto de a informação
dever chegar ao mesmo tempo ao utente e ao hospital
e a boa notícia de que o médico não vai ter de os introduzir manualmente... há aqui uma desmaterialização
clara dos processos.
Primeiro digitaliza-se para depois reconceptualizar
processos?
Exato. É aqui que o governo está a apostar. Cada dia fazemos uma disrupção com os novos passos que vamos
dar na adoção, por exemplo, de processos biométricos, nas inovações que estamos a introduzir no cartão
de cidadão – queremos transformá-lo em líder a nível
mundial – ou quando articulamos várias entidades
para fornecer um melhor serviço. Um bom exemplo é
o certificado eletrónico da gravidez, que dá às mães um
subsídio. Esse certificado recorre a dados da Segurança
Social e da Saúde. E o que fazemos no Simplex é criar
um sistema fluido, sem necessidade de intervenção do
cidadão, o que permite que, de forma automática, possa usufruir dos benefícios que o Estado tem para ele.
Sem papeladas, sem ter de se candidatar...
Sim! Até para evitar que quem desconhece os seus direitos – maioritariamente quem está nas franjas da
sociedade, os mais desfavorecidos – não seja prejudicado. As franjas que este governo tem como objetivo
principal trazer à inclusão digital.
Conseguir concretizar todas estas medidas no espaço
de um ano não será demasiado ambicioso?

Nós anunciámos 48 medidas que terão de estar implementadas até 2023, que é o nosso compromisso. Para
o ano voltaremos a falar não sobre a concretização das
medidas, mas o impacto que elas tiveram na vida das
empresas e das pessoas. Comprometemo-nos a prestar
contas aos cidadãos.
As 48 medidas resultaram de um diagnóstico do que
seria, neste momento, mais eficaz e mais necessário?
Este Simplex reflete a análise deste governo quanto à
perspetiva de centralidade do utilizador e do impacto
que terá nas suas vidas. Mas claro que não estão aqui
todas as medidas importantes que gostaríamos de implementar. Porque à importância temos de juntar a
nossa capacidade de intervenção neste ano. E fá-lo-emos da mesma maneira no próximo ano.
Não explicou o porquê da adoção de um mote para o
Simplex...
Se reparar, a primeira ideia que nos vem com o nome
Simplex é simplificação. Mas se olharmos para as primeiras três letras, elas são
muito inspiradoras. Porque dizem “sim”. E as pessoas queixam-se de que
na AP ouvem demasiados
“nãos” e não compreendem porquê.

atrair os jovens digitais foi reconhecermos as cartas de
condução emitidas por países estrangeiros. Um nómada digital estará em Portugal quatro ou cinco anos e depois voltará ao seu país. Temos de lhe dar as condições
para se sentir bem-vindo.
Porque é que o investimento nos cabos submarinos é
tão importante?
Porque a periferia geográfica transforma-se em centralidade digital. Hoje, estando conectados a África, à
América Latina, ao oriente e, no futuro, a outras áreas
geográficas, com os cabos mais recentes do mercado,
transformamos Portugal num hub tecnológico importante. Isso terá o efeito bola de neve – transformará
Portugal num líder a nível europeu.
Toda a gente diz que, com a nova injeção dos fundos
estruturais, como o PRR, é a nossa grande oportunidade, talvez a última, de nos tornarmos num player
relevante na Europa e no mundo. É assim?
Não pode ser a última. Nunca pode ser a última. Se os
nossos desígnios nacionais
estiverem dependentes de
contextos circunstanciais,
é porque não temos uma
estratégia para o futuro. O
desafio que se coloca hoje
aos governos é mais volátil do que no passado. O
PRR é, seguramente, uma
grande oportunidade, não
só para Portugal como
para todos os países europeus. É uma oportunidade
porque disponibiliza um
conjunto importante de
verbas, mas temos de articular essa injeção de capital
com a nossa estratégia. Por isso respondemos ao desafio da União Europeia e atribuímos 20% das verbas à
digitalização. Mas consideramos que ela, per si, não faz
sentido. Só faz sentido quando é aplicada em projetos
com efeitos positivos na vida dos cidadãos. O PRR é
um começo e não um fim. É quase como uma escada.
Damos um passo e estamos noutro patamar. O PRR é
importante porque nos permite dar um salto de três
degraus. Mas o quarto e o quinto degraus são desafios
que nos cabe a nós subir e que ficarão para o futuro de
Portugal.

Os custos de contexto
de uma Administração
Pública não digital são
incompatíveis com a
criação de uma sociedade
digital

Esse é o grande desafio
cultural? Dizer “sim” em
vez de “não”?
Exato. Porque queremos
servir o país e não ser servidos por ele. É crucial a
ideia de que não é o cidadão que tem de se adaptar às idiossincrasias da AP...

Sente que as empresas estão a ficar assustadas com a
conjuntura económica desfavorável e isso poderá ter
um impacto negativo neste processo de mudança?
A nossa missão é transformar medos em oportunidades. Mostrar que as empresas mais maduras digitalmente têm mais oportunidades de se saírem bem
numa conjuntura desfavorável. Perceber que com a
desmaterialização dos processos teremos uma economia mais ágil. As empresas que apostam no digital não
têm apenas mercado local, podem escalar internacionalmente. A aposta no digital é sempre ganhadora –
quando a economia está a crescer, ou nos momentos
de crise.
Há pequenas medidas que podem fazer a diferença –
ou só as grandes estratégias terão impacto?
Uma pequena medida, mas muito importante, para

Qual o maior legado que quer deixar?
É ser um agente transformador para uma sociedade mais coesa, onde as pessoas se sintam tão bem no
mundo digital, como no físico. Pode parecer um paradoxo, mas isso é a leveza do peso do meu trabalho.•
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Ricardo Martinho:

Paixão fulminante
Os franceses têm uma expressão para as paixões fulminantes.
Chamam coup de foudre a esse sobressalto que mais parece
um terramoto. Aos oito anos foi assim que o presidente da IBM
Portugal se sentiu, quando lhe ofereceram o primeiro brinquedo
eletrónico. E como sempre acontece com os grandes amores,
este traçou-lhe o destino.
Texto de Teresa Ribeiro | Fotos cedidas

Pega no telemóvel para explicar

que o ecrã do aparelho que lhe ofereceram em miúdo era ainda mais
pequeno e… monocromático. Se
tinha nome, não se lembra: “Chamavamos-lhes, simplesmente, ‘jogos
eletrónicos’. Tinham dois botões,
um para mover o herói do jogo para
a direita e o outro para movê-lo à
esquerda. Havia três níveis e cada
aparelho tinha só um jogo”, recorda, divertido. Chamava-se Condor,
esse jogo cujo desafio era pôr o
herói – um homem das cavernas – a
apanhar num cesto os ovos que a
ave ia largando.
À distância dos anos, parece muito
básico, mas naquele tempo receber um brinquedo que tinha vida
própria era uma coisa do outro
mundo e Ricardo Martinho ficou
maravilhado. “O Condor fazia uns
barulhos muito irritantes, de modo
que em pouco tempo a minha mãe
ficou louca (gargalhadas). De vez
em quando tinha de mo tirar”. Mas
não era fácil distrair-se com outra
coisa, porque não tinha irmãos para
brincar e embora fosse um miúdo
popular na vizinhança, quando recolhia a casa era a fuga para o mundo
do cavernícula que o salvava da
rotina doméstica.
A seguir a este vieram outros jogos.
E o fascínio inicial evoluiu para vício,
também partilhado pelos amigos:
“O Comodore Amiga tinha um jogo
de futebol que nós adorávamos.
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Cada um tinha a sua equipa, dávamos nomes aos jogadores, criávamos equipamentos e fazíamos campeonatos sem fim”. Diz que vibrou
mais com o futebol jogado assim,
do que ao vivo, uma vez que o seu
desporto do coração era o râguebi,
que começou a praticar aos oito
anos e fez dele, mais tarde, campeão nacional e campeão ibérico.
Depressa quis explorar os jogos por
dentro e por fora, pois para ele melhor que saber jogar, era aprender
a produzir aquela magia. Quando
criou os primeiros algoritmos, ainda
andava no ensino secundário. Nessa
fase da vida já a sua vocação estava
definida. Iria para Matemática, um
atalho que o levaria para o mundo
que o fazia sonhar: o da programação. Foi uma aposta ganha, porque
assim que acabou o curso, essas
portas abriram-se e nem foi preciso
dizer “abracadabra”. Na verdade, a
sua entrada no mundo do trabalho
é uma autêntica cena de filme: “Entreguei o meu C.V. a um amigo que
trabalhava numa tecnológica onde
gostaria de fazer o estágio. Por
coincidência ele era filho de um diretor da IBM e nesse dia passou por
casa dos pais. Sem querer, pousou
o meu currículo na mesa da sala.
O pai pegou-lhe e assim que o leu,
perguntou: “De quem é este currículo? Achas que o teu amigo estaria
interessado em vir para a IBM?”,
conta, com um sorriso rasgado.

Já lá vão 23 anos. Nunca mudou de
emprego porque “a IBM”, afirma,
lhe deu tudo o que quis: “Realização
profissional, oportunidade para
desenvolver as minhas capacidades
tecnológicas e de estar à frente da
tecnologia”.
Jamais se esquecerá da sensação
que experimentou quando começou
a fazer no país, ao mais alto nível,
algo nunca antes tentado: “Liguei os
mundos da web com a mainframe.
Era a primeira vez que se fazia isto
em Portugal. Com a ajuda dos meus
colegas dos laboratórios de Montpellier e de Espanha, pela primeira
vez os resultados das eleições em
Portugal foram realmente divulgados em tempo real, online”, cita, a
título de exemplo.
Diz que ainda hoje continua a voar,
porque a tecnologia é inesgotável e
tem a felicidade de estar numa casa
onde a inovação entra sempre pela
porta grande. Realça, com orgulho,
que ainda hoje se diz “PC” quando
nos referimos aos computadores
pessoais e acha bonito que assim
seja, porque “foi a IBM que inventou
a expressão”.
Nos tempos livres ainda gosta de
jogar no computador. Tem um sistema SONOS em casa que se repercute pelas colunas que espalhou pelas
diversas divisões e adora brincar
com ele através da aplicação. Tudo
o que tem a ver com tecnologia
de som e imagem fascina-o, assim
como todos os gadgets associados
ao desporto. Tem sempre um Garmin no pulso.
Gosta que os seus dispositivos se
conectem ao carro. Lá dentro tem
colunas BOSE e IA que chegue para
permitir manobras de estacionamento autónomas, que muito aprecia.
Recentemente, roubaram-lhe o carro. Azar dos ladrões: como
tem GPS contínuo, num sistema que
lhe permite tirar fotos 3D que identificam a envolvente, com a colaboração
da polícia recuperou o carro num instante. Conta esta cena com os olhos
a brilhar, como quando aos oito anos
se apaixonou por tecnologia.•

Utiliza o iPad e o Macbook todos os
dias. Mas, acima de tudo, depende do
telemóvel
Tem um iPhone 11, porque não corre
atrás do último modelo, mas é fiel
à Apple há muitos anos. Mais: anda
sempre com um iPhone 8 no bolso,
o único que faz reconhecimento por
impressão digital, opção que prefere ao
face recognition, que não considera tão
prático
Gosta de ter sistemas de blue tooth no
carro. Ainda não aderiu aos automóveis
elétricos, mas é fã da Fórmula E
Tem sempre um Garmin no pulso
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THE SHOW
MUST GO ON
O cripto crash revelou o que já
todos sabíamos: que as moedas
digitais são muito voláteis. Após o
criptotrambolhão, o ecossistema
abanou, mas não caiu, porque se
tornou demasiado grande para que tal
acontecesse. O espetáculo continua,
embora a um ritmo menos frenético.
Portugal não é exceção.
TEXTO DE teresA ribeiro FOTOS DE istoCk e CedidAs
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stava tudo a correr bem. O entusiasmo era crescente com a valorização das moedas digitais,
que garantiam aos pequenos investidores rendimentos muito além dos proporcionados pelos
bancos e até pela bolsa. Para os profissionais do setor,
o aumento da procura de criptoativos foi um estímulo
para apostar cada vez mais no negócio do futuro, um
negócio que se abria em várias frentes, da mineração de
moeda, à transação de ativos digitais, como os NFT’s.
Mas em maio, confirmando a tendência inflacionista da economia global, os EUA anunciaram uma taxa
de inflação de 8,6%, valor que atingia máximos de 40
anos. E, a seguir, o Wall Street Journal publica uma notícia que alarma o mercado bolsista: a de que, perante
o aumento galopante dos preços, o Fed (autoridade
para a política monetária dos EUA) ponderava votar
uma subida de 75 pontos-base da taxa diretora, subida
que não se registava desde 1994. Imediatamente a bolsa afundou e o S&P 500 entrou em “mercado urso” (ou
seja, com uma perda acumulada de mais de 20% face ao
pico de janeiro).
Como seria de esperar, a liquidação de ativos de
risco estendeu-se ao universo das criptomoedas. E se
as duas mais populares, a bitcoin e a ether, perderam
num só dia 10%, outras simplesmente afundaram-se.
O caso mais dramático foi o da terra luna, que perdeu
em 48 horas 99% do seu valor. Embora a terra luna estivesse na categoria das moedas mais voláteis, encontrava-se conectada por um algoritmo a uma stable coin
(moeda digital que se encontra em paridade com ativos
estáveis, como o dólar, para evitar grandes flutuações
de valor), a terraUSD. Mas com a terraUSD eclipsaram-se nada mais, nada menos, do que 40 mil milhões
de dólares. Só o fundo cripto Three Arrows, com uma
dotação equivalente a 3 mil milhões de dólares, perdeu
centenas de milhões com o colapso da terraUSD, o que
levou a equipa de gestão a tentar, de imediato, vender
participações ou resgatá-lo na totalidade. Alguns comentadores chamaram a este espetacular colapso o
“momento Lehman Brothers” das criptomoedas, traçando o paralelo com a inesperada falência do famoso
banco de investimento norte-americano em 2008, na
sequência da crise do sub-prime.
Um dos fatores que contribuiu para que o pânico
se instalasse de vez no universo das criptomoedas foi
o anúncio feito um par de semanas depois, a 13 de junho, pela plataforma de créditos cripto Celsius, de que
iria impedir o levantamento e a transferência de ativos
de clientes por um período indeterminado, desculpan-
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A beleza de tudo isto, para quem aderiu a este novo mundo, é
que não existem entidades centralizadoras que comandem as
operações, ou retenham informação

do-se com falta de liquidez e condições de mercado
extremas. Na mesma altura, a plataforma de trading
Binance também ajudou a que este nervosismo se generalizasse ao suspender, embora apenas por umas horas, o levantamento de bitcoins, desculpando-se com
uma transação bloqueada.
Ter colapsado uma criptomoeda supostamente
estável foi um golpe que abalou as fundações de um
sistema que, para todos os efeitos, depende essencialmente da confiança dos investidores. Depois da derrocada da terraUSD, sucederam-se quedas massivas
nas valorizações de tokens (representações digitais de
ativos registados em blockchains), falências de fundos,
congelamentos de ativos de investidores em plataformas cripto e, inevitavelmente, despedimentos nesta
área de negócio.
De acordo com a plataforma Coinmarketcap, o
mercado global das cripto passou de um máximo de
sempre (2,96 biliões de dólares) registado em novembro de 2021, para 900 mil milhões de dólares no final

de junho. A bitcoin, a mais antiga e popular moeda digital, desvalorizou, durante este período, mais de 70%.
Caixa de Pandora
Quando a bitcoin foi criada em 2008 por Satoshi Nakamoto, pseudónimo que até hoje não se sabe se corresponde a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, a ideia
era lançar uma alternativa ao sistema bancário tradicional. Esse objetivo ficou bem patente no estudo,
também assinado por Nakamoto, “Bitcoin: A Peer-to
-Peer Electronic Cash System” que então foi publicado.
Transparência, descentralização, agilidade e autonomia era o que prometia o novo sistema que começou
por ser apenas acessível aos happy few que dominavam
a emergente tecnologia blockchain que lhe dava suporte.
Ao início, e até 2012, a primeira moeda digital do mundo foi usada sobretudo em mercados da dark web como
o Silk Road, mas a sua popularidade no meio restrito
dos techies aumentou significativamente a partir de
2013, levando a sua cotação a subir de 13 dólares para

770 dólares no espaço de um ano. Foi um salto demasiado grande para passar despercebido a um universo
mais alargado de investidores.
Inicialmente confiscada e banida pelas autoridades
um pouco por todo o mundo, a criptomoeda, mercê da
crescente procura e sobretudo do reconhecimento do
potencial da tecnologia blockchain que lhe estava subjacente, começou a ser aceite pelas mais diversas instituições como meio de pagamento. Isso aconteceu em
universidades, empresas, entidades públicas e, naturalmente, em toda a gama de instituições financeiras.
A bitcoin abriu caminho a milhares de moedas digitais (hoje a plataforma Coinmarket segue perto de
20 mil). A possibilidade de qualquer um poder criar a
sua própria moeda, desde que tenha conhecimentos e
equipamento tecnológico com capacidade para minerar, ou seja, realizar milhares de cálculos em pouquíssimo tempo, por forma a funcionar como um servidor
de blockchain e a ser remunerado como tal, deu origem à
emissão de uma infinidade de moedas, embora a maioria venha a ter uma vida breve.
Em teoria, qualquer pessoa pode comprar, receber
ou criar criptomoedas. Para comprar, basta instalar
no computador, ou telemóvel, um software que confira ao usuário um endereço que funcione como conta-corrente, registando toda a movimentação de entrada e saída de valores. Através desse endereço é possível
adquirir criptomoedas em casas de câmbio através da
internet ou pagando com cartão bancário, em moeda fiduciária. Já os mineradores (os que recebem ou criam
criptomoedas) têm de ser reconhecidos como tal pelos
algoritmos que regulam o sistema. Se forem bem-sucedidos, são remunerados em moedas virtuais geradas
instantaneamente.
A beleza de tudo isto, para quem aderiu a este novo
mundo, é que não existem entidades centralizadoras
que comandem as operações, ou retenham informação. Este sistema é, asseguram, democrático e transparente. Dispensa intermediários, todas as transações
são peer-to-peer, regidas por protocolos descentralizados e registadas numa plataforma pública comum – o
blockchain –, que garante a segurança e rastreabilidade
de todas as transações. Mais: por não serem pertença
de entidades específicas, não podem ser manipuladas
nem por governos, nem por quaisquer autoridades
económicas.
As criptomoedas são apenas uma das categorias
dos criptoativos, que foram inventados para alimentar este novo modelo de “finanças descentralizadas”.
Além dos payment tokens (moedas digitais), existem os
utility tokens, que dão acesso a descontos e a serviços exclusivos, os security tokens, que representam algum va-
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movimentam milhares de milhões
em todo o mundo. Isto porque, a
partir de 2020, com a pandemia, o
criptouniverso cresceu a um ritmo
nunca visto, passando a uma escala
já demasiado grande para desabar,
mesmo depois de um crash.
Diogo Mónica, cofundador e
presidente da Anchorage Digital,
a primeira instituição de custódia
de ativos cripto com licença bancária do Tesouro norte-americano e
um dos unicórnios portugueses, já
veio a público dizer que não se assustou com o crash de maio passado. Ao contrário de alguns dos seus
concorrentes, que estão a despedir
trabalhadores, diz que vai manter
os planos que tinha para este ano,
antes da crise rebentar, e continuar
a contratar. Ele argumenta que um
crash também acontece nos mercados financeiros tradicionais. Espera, como é habitual nestes casos,
que o mercado recupere daqui a
dois, três anos. Até lá, há que prosseguir com tranquilidade de acordo
com os planos traçados para o ano
de 2022, até porque, assegura, a Anchorage não foi diretamente prejudicada pelo crash.
“Graças a este novo ecossitema, o sistema financeiro mundial mudou mais nestes
últimos 20 anos do que nos anteriores 500”, defende António Ferrão, membro do board
Membro do conselho da Porda Portugal Fintech Association e diretor da Fintech Solutions
tugal Fintech Association, que
representa 80 fintechs com ADN
português, António Ferrão assume
que este crash atingiu sobretudo os
lor imobiliário e estão ligados a produtos regulados e os
investidores de retalho, embora também tenha tido
non fungible tokens (NFT’s), que representam os direitos
consequências para as startups do ecossistema: “Estas
sobre algo único, como reproduções digitais de obras
empresas vão ter de enfrentar um período de maior
de arte, músicas, objetos de coleção, imóveis (virtuais
conservadorismo. Quem já tinha levantado capital, vai
ou reais), etc.
ser mais ponderado, durante uma fase, que se adivinha
Os tokens são viabilizados pelos protocolos DeFi
até dois anos. Quem não tinha levantado capital terá
(abreviatura de Descentralized Finance), cuja tecnolotalvez mais dificuldade, o que na minha opinião, mosgia está baseada em contratos inteligentes (smart contra maturidade no mercado”, afirma. E acrescenta:
tracts), que não são mais que contratos digitais progra“Numa fase inicial de expansão deste ecossitema desmáveis que permitem executar de forma automática
centralizado houve, como é natural, muito entusiasum código previamente definido que, por sua vez, será
mo, interesse e liquidez, mas também incerteza e isso
registado na rede blockchain. Através dos protocolos
permitiu que alguns projetos com menos qualidade
DeFi já é possível fazer empréstimos ou hipotecas utipassassem e conseguissem investimento. Agora, os inlizando criptomoedas.
vestidores estão mais conscientes das oportunidades e
No seu conjunto, os criptoserviços financeiros
vão ser mais rigorosos na seleção dos projetos”.
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Para este dirigente associativo, também fundador da Fintech Solutions (consultora de inovação dedicada a apoiar grandes
organizações a tirar proveito da
tecnologia do ecossistema fintech), importa deixar bem claro
que, embora alguma coisa tenha
mudado, o essencial mantémse: “Não é por ter havido este
crash que os investidores deixaram de investir e as startups deixaram de apostar nesta tecnologia”, repete com ênfase.
Também André Dias, advogado da Sociedade de Advogados Macedo Vitorino, não tem
dúvidas de que a hecatombe de
maio foi apenas uma crise de
crescimento: “O ecossistema vai
arrefecer um pouco, mas não é
o fim, muito pelo contrário. Na
verdade, ainda estamos no início de tudo isto e estou convicto
de que o fenómeno das criptomoedas é irreversível. Há muitas empresas que já dependem
da bitcoin e vão tentar preservar
este valor”. Neste momento, os
pequenos investidores receiam
voltar a confiar em ativos que se
revelaram tão voláteis, mas não
é esse o caso dos fundos de investimento: “Acredito que, agora, quem está a comprar criptomoeda são os grandes fundos”,
partilha.

André Dias, advogado da Sociedade de Advogados Macedo Vitorino, não tem dúvidas de
que a hecatombe de maio não passou de uma crise de crescimento

O cripto valley da Europa
A criatividade e complexidade deste novo universo
financeiro levantou, desde logo, grandes questões às
autoridades no âmbito fiscal, tanto relativamente
à compra e venda de criptomoedas, como de outros
criptoativos. O que existe até hoje são medidas avulsas
destinadas a controlar este tipo de rendimentos. Mas
Portugal não se encontra entre os países que as decretaram.
Quando, em 2016, a administração fiscal comunicou que as criptomoedas não estavam sujeitas a tributação, a não ser que a sua transação fosse fonte de
negócio (nesses casos seria exigida apenas a tributação

que se cobra a qualquer outro empresário), houve muitos investidores financeiros e empreendedores com
projetos na área dos ativos virtuais que se mudaram,
ou transferiram a sua residência fiscal, para Portugal.
Sem cobrar IRS sobre as mais-valias e com o enquadramento fiscal de um conjunto de atividades relacionadas com negócios virtuais em aberto, o país ganhou
fama de paraíso fiscal para os criptonegócios.
À acusação que muitos têm feito às autoridades
portuguesas de inação, André Dias responde com cautela: “A tecnologia que está subjacente a estes ativos
– a blockchain – tem algumas vantagens e terá muitas
aplicações no futuro, portanto houve receio de, numa
fase em que ainda se estava a desenvolver essa tec-
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nologia, introduzir regulamentação que parasse esse
progresso”. Sublinhando que, pelos mesmos motivos,
as autoridades a nível europeu também não foram
muito incisivas, compreende que Portugal tenha decidido esperar que houvesse uma abordagem europeia
ao tema. Algo que está em curso e de que já resultou
uma proposta de enquadramento regulatório, a MiCA
(Markets in Crypto-Assets), que foi apresentada pela
Comissão Europeia em setembro de 2020 e após negociações entre as instituições comunitárias foi objeto
de um acordo provisório no final de junho deste ano,
estimando--se que entre em vigor em 2024.Por norma,
um vazio fiscal afasta investidores, mas no universo
cripto, criado para viver sem regras, essa notícia soou a
música celestial a muita gente. Nos anos que antecederam o crash, sobretudo a partir do início da pandemia,
Portugal foi o el dorado europeu dos investidores em
criptonegócios. A um regime fiscal favorável aos não
residentes somava boas infraestruturas de comunicações, boa publicidade trazida pela Web Summit, bom
ecossistema digital para incubação de novos negócios
e, sobretudo, a ausência de taxação de mais-valias nas
transações feitas com criptomoedas. Melhor era difícil. Entre julho de 2020 e junho de 2021, trocaram de
mãos em Portugal cerca de 27 mil milhões de euros em
criptomoedas, segundo dados da Chainalysis. Foi o
nono maior volume de negócios entre 30 países europeus. De acordo com a mesma fonte, estimava-se que
os investidores localizados em Portugal teriam realizado ganhos, nas suas transações em moedas digitais, de
1,3 mil milhões de euros.
O entusiasmo foi de tal ordem que em fevereiro deste ano espalhou-se a notícia de que o holandês Didi
Taihuttu, um dos maiores
embaixadores mundiais
da bitcoin, estava a criar
a primeira criptoaldeia da
Europa no Algarve. Já instalado no país, Taihuttu
dizia, nas entrevistas que
deu aos media sobre o projeto, que Portugal tinha
“os ingredientes perfeitos
para ser o país da bitcoin”.
Com a legislação europeia a caminho, há, porém, quem receie que mais do
que o crash, seja a regulação a arrefecer o clima que se
gerou no país em torno destes negócios. António Ferrão teme que por arrasto a política fiscal portuguesa se
modifique: “Claro que nenhuma atividade económica

deve estar isenta de impostos, mas acho que Portugal
vai cometer um erro grave se tentar alinhar pela Europa”, começa por dizer. “Portugal foi capaz de atrair um
volume significativo de investidores que se mudaram
para cá, em busca de vantagens fiscais, mas que irão
reagir se o panorama se alterar. Na minha opinião existe uma oportunidade que não deve ser desperdiçada de
diferenciar e reter este capital no nosso país”, defende, sem esconder a preocupação. A sua experiência à
frente da Portugal Fintech
Association permite-lhe
antever os problemas que
a legislação vai causar às
fintechs: “Três meses para
uma startup é muito tempo e o regulador europeu
está a regular a três e a
quatro anos. O desafio vai
ser perceber como é que a
regulação vai acompanhar
as evoluções seguintes das
startups”.
António Ferrão reconhece, contudo, que “neste processo têm sido ouvidas
as startups e associações do setor e que haver regras a nível europeu permite trazer estabilidade e transparência”. Algo que “num momento como o que passamos
atualmente, é positivo e alavancador de crescimento.

Com a nova regulação
europeia, as pessoas que
querem investir neste
mercado vão ser mais
protegidas
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Mesmo num contexto em que a regulação possa não
responder a todos os desejos das startups e seus stakeholders”.
Idênticas preocupações levaram, recentemente,
à união de três associações de cripto – a Aliança Portuguesa de Blockchain, a Associação Portuguesa de
Blockchain e Criptomoedas e o Instituto New Economy. O seu objetivo é trabalhar com as autoridades
portuguesas na criação de um enquadramento legal
para o desenvolvimento do ecossistema da Web 3 que
seja bem acolhido pelos empreendedores e investidores. Designada por FACE, a federação sustenta que
“o problema não é pagar impostos, é garantir que são
justos, competitivos e claros, sem criar medo de serem
retroativos”.
Em contrapartida, a chegada do MiCA não provoca
quaisquer apreensões ao advogado André Dias, para
quem a necessidade de regular estas atividades não
tem sequer discussão: “O MiCA vai, entre outras coisas, assegurar que quem está envolvido nestas transações são só entidades consideradas credíveis, ou seja,
que têm know-how, boas práticas e experiência de mercado. Isso implicará mais transparência, que é aquilo
de que precisamos para proteger as pessoas que investem em criptoativos”.
Uma das reservas que se colocam à aplicação de regras a este novo mundo é que, de alguma forma, isso
vai descaracterizá-lo, mas André Dias não tem difi-

culdade em desmontar este argumento: “As pessoas
dizem que, por ser descentralizado, este sistema não
pode ser controlado e manipulado por ninguém, mas
a realidade veio demonstrar que isso não é verdade.
Porque com uma das moedas mais populares, verificou-se que podia haver manipulação. Aquilo que veio
a descobrir-se é que era possível, à pessoa que estava
a fazer o processamento das transações, aperceber-se
no caso de haver uma proposta de compra ou venda
muito avultada (com impacto no preço das moedas),
a tempo de introduzir a sua ordem de transação de forma a beneficiar da oscilação de preços. Ora isto é grave!
Se um banco fizesse isto, seria considerado crime, mas
como este mercado não está regulado, nada se fez. É o
faroeste!”
Daí que o advogado da Macedo Vitorino veja com
naturalidade a urgência de dar um passo em direção à
regulação: “Claro que a regulação vai fazer com que a
evolução desta tecnologia seja mais lenta, mas as pessoas que querem investir neste mercado vão ser mais
protegidas, ou pelo menos vão ter mais informação
para tomarem as suas decisões de investimento, o que
é muito importante”.
António Ferrão admite que as fraudes são mais fáceis de cometer num meio desregulado. A criação de
esquemas de Ponzi a partir de initial coin offering (ICO),
é um exemplo de como finanças descentralizadas podem ser mal utilizadas, mas recusa que coloquem a este
meio o epíteto de caótico: “Não acho que este meio seja
caótico, pelo contrário é organizado, transparente, e
até certo ponto mais colaborativo que o ecossistema
tradicional. Penso que esse é até um ponto que o torna
mais atrativo. Uma transferência internacional não é
ainda um processo simples e instantâneo e na prática
é igual há dezenas de anos. Graças a este novo ecossistema, o sistema financeiro mundial mudou mais nos
últimos 20 anos do que nos anteriores 500”.
Olhando o futuro, o diretor da Fintech Solutions
vê a normalização do cripto universo: “Esta fase dos
grandes lucros vai acabar, a tecnologia vai estabilizar.
Se se olhar para as cripto de forma menos aventureira,
o conceito do euro digital, de que se fala agora, vai parecer mais natural”.
Sim, o euro digital vem aí porque, como diz o ditado, “se não podes eliminá-los, junta-te a eles” e o sistema tradicional já assumiu que as moedas virtuais vieram para ficar e talvez, a prazo, acabar com as outras.
Será que, com o tempo, o modelo financeiro que
nasceu rebelde criará as adiposidades típicas dos que
se acomodam ao sistema? Talvez. Mas não é assim que
acabam todos os que um dia foram jovens e rebeldes?•
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não há
rEvolUçÕES
SEM dor
O modelo de trabalho híbrido
é uma sintomatologia de um
problema mais profundo, que só foi
acelerado com a pandemia. Quem
o diz é Hugo Bernardes, managing
partner da The Key Talent Portugal.
A evolução tecnológica determinou
esta mudança que, acredita, já não
tem volta.
TEXTO DE teresA ribeiro FOTOS DE vítor gordo/ synCview e istoCk
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sua experiência à frente
da The Key Talent treinou-lhe o olhar. Hugo
Bernardes consegue enxergar à distância, e o que vê no
horizonte é uma situação que
não tem recuo. À medida que as
novas gerações forem entrando
no mercado de trabalho, o novo
modelo que se está a instalar
passará a tornar-se o paradigma,
deixando para trás uma forma
de trabalhar que rapidamente se
tornará anacrónica.
mas no mercado nacional,
que conhece bem, deteta resistências que o preocupam: “muitos dos nossos líderes ainda não
perceberam que as coisas não
vão voltar a funcionar como
antes. Os empregadores podem
não gostar da ideia de mudar,
mas vão ter de o fazer, porque as
novas gerações não vão adaptar-se a uma cultura tão conservadora como a que existe ainda em
tantas empresas, incluindo algumas do PSi-20, sobretudo num
país que pratica salários baixos”.
No exercício da sua atividade reconhece, porém, que “a
preocupação dos empregadores
é crescente”, embora a ela esteja subjacente, em alguns casos,
“muito provavelmente os líderes que temos hoje nas organizações não vão ser os que
uma expetativa errada: “Como
precisamos de ter nos anos mais próximos”, admite hugo bernardes
todas as mudanças são feitas de
avanços e recuos, estão a ver o
que se altera em definitivo”. No
dos processos de gestão e do contacto com o cliente fifundo, esperam que algo mude para que tudo fique na
nal, mas não implementam estas mudanças em tudo
mesma, posição que na prática apenas lhes fará perder
o que está associado aos recursos humanos”, critica
tempo, ou não fosse a evolução tecnológica o motor
Hugo Bernardes, antes de apresentar um exemplo
imparável da revolução que está a acontecer no munque considera paradigmático: “isto passa-se no setor
do do trabalho. O motor que tornou possível trabalhar
da banca. A sua transformação digital tem evoluído
à distância, estar em dois ou mais lugares ao mesmo
de forma espantosa – hoje já se pode fazer crédito ou
abrir uma conta pelo telefone – mas ainda vemos muitempo, fazer multi-tasking, otimizar o tempo, conciliar
tos dos principais bancos com um processo arcaico de
o que antes era inconciliável.
gestão de pessoas”.
“Há muitos líderes para quem a transformação diA questão é que ter uma abordagem inovadora à
gital é sobretudo a otimização de processos internos,

34

forma de organização do trabalho é muito importante, pois hoje constitui um requisito fundamental para
atrair e reter pessoas. mais importante ainda, ajuda as
empresas a prepararem-se para o que aí vem: uma disputa por talento cada vez mais feroz e competitiva.
O PODER iNVERTEU-SE
O líder da The Key Talent diz que, atualmente, as empresas mais conservadoras ainda conseguem recrutar,
mas não tem dúvidas de que essas organizações, “a médio prazo, terão muitos problemas, pois o tema não é
só recrutar – que acaba por ser o mais fácil – o tema
também é reter”. E a questão é que hoje os knowledge
workers – é deste perfil que
se fala, quando se discute
a presente revolução no
mundo do trabalho – têm
cada vez mais poder de
escolha. Hoje, durante o
recrutamento de profissionais, surgem com frequência situações, mesmo com candidatos mais
seniores, que não aconteciam há cinco anos, como
a meio de um processo
desistirem porque, entretanto, receberam uma oferta
melhor.
mas se isto acontece com os mais velhos, o que dizer da geração que está agora a entrar no mercado de
trabalho ou no início de carreira e que se habituou, por
exemplo, a recolher informações detalhadas sobre as
empresas da área que lhe interessa em determinadas
plataformas digitais, em chats ou até mesmo grupos
de whatsapp? A The Key Talent faz muitos programas
de trainees e sabe que frequentam fóruns em que detalham todas as ofertas que estão disponíveis. O que
querem saber? “Primeiro que tudo, quanto vão receber
– diga-se o que se disser, esse continua a ser o fator número um. A seguir vêm os benefícios que impactam o
seu work-life-balance, a que dão muito importância, as
perspetivas de progressão de carreira, que consideram
fundamentais e, ainda, a questão do propósito, que
realmente conta para estes jovens, a sustentabilidade,
que também valorizam muito e a cultura da empresa”,
refere Hugo Bernardes.

Candidatos com este perfil já não se adaptam aos
modelos mais conservadores da nossa cultura empresarial, ainda muito baseada na distância hierárquica,
no trabalho presencial e numa gestão laboral estruturada em silos, de que resulta uma distância considerável entre as diferentes áreas da organização. A
nova cultura que a transformação digital impulsionou
implica maior proximidade entre as pessoas, ou seja,
uma organização mais ﬂat, em que é fomentada a comunicação entre departamentos. Logo, nada de gestão
em silos, nada de excesso de formalidade, nada de rigidez de horários. Ou seja, o modelo que se segue ao que
vigorou desde o tempo dos nossos avós inverte o paradigma e, nesse sentido,
não é exagerado dizer que
revolucionou o statu quo.
Só que não é possível fazer
uma revolução sem dor.
Esta reconversão, diz
Hugo Bernardes, “tem de
ser um processo permanente, que implica grande
investimento de energia. E
haverá pessoas que conseguirão adaptar-se, outras
nem sequer vão estar disponíveis para isso. Essas terão de ser substituídas”.
O líder da The Key Talent Portugal vai mais longe e
admite que, “muito provavelmente, os líderes que temos hoje nas organizações não vão ser os que precisamos de ter nos anos mais próximos”. A revolução do
mercado de trabalho já está em curso, quer se queira
quer não, e tem de ser feita do topo para a base, porque
são necessárias melhores competências de liderança
para ser possível implementar uma verdadeira cultura de inovação. Algo que é fundamental para tornar
as empresas mais competitivas e resilientes ao inesperado (como as pandemias que, no futuro, se poderão
repetir, crises climáticas ou económicas) e, sobretudo,
para atrair a necessária matéria-prima: talento. O principal motor da transformação digital.

Hoje em chats ou grupos
de whatsapp os candidatos
informam-se com detalhe
sobre as ofertas existentes
no mercado
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Jantar Reservado – Com Mário Campolargo

Fazedores do futuro digital
Só há políticas públicas eficazes quando governo, sociedade e atores económicos se mobilizam para endereçar
os problemas. Por isso, reforçar a colaboração é uma prioridade para que a execução dos fundos estruturais
torne Portugal num país verdadeiramente digital.
Texto de Isabel Travessa Fotos de Vítor Gordo/Syncview

Se o país se tem vindo a distinguir

na Europa no âmbito do governo eletrónico, é preciso fazer mais. Este é
“um processo continuado, de muitos
anos. É fácil a inércia instalar-se, mas
nunca se deverá deixar esmorecer”,
defendeu o Presidente da APDC na
abertura do Jantar Reservado com o
Secretário de Estado da Digitalização
e da Modernização Administrativa,
Mário Campolargo, que decorreu
a 27 de maio, e onde o governante
apresentou as suas prioridades
governativas.
Para Rogério Carapuça, há que
fazer “pequenas reformas, que vão
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tornando o Estado mais eficiente e
com uma máquina mais amiga do
cidadão. A forma certa de medir a
eficiência da AP, do ponto de vista
da sua simplicidade e digitalização,
não é saber quantos serviços estão
online, mas sim quanto tempo
demora a resolver um problema
do cidadão”. A chegada de Mário
Campolargo “representa um sinal de
continuidade deste esforço que tem,
de facto, modernizado o país, mas
que é necessário continuar e fazer,
cada vez mais e melhor”.
Neste encontro, reservado aos presidentes dos patrocinadores anuais

da APDC e membros da direção, que
decorreu num formato informal,
visando o reforço da colaboração e
o estreitamento de relações com as
empresas TIC, Mário Campolargo
começou por destacar a relevância
da associação no panorama nacional, já que agrega um conjunto de
empresas essenciais para o futuro
da transformação digital do país.
REMOVER OBSTÁCULOS E CUSTOS

Considerando que juntar as áreas
da digitalização e da modernização
administrativa numa única Secretaria
de Estado “tem uma força muito
importante”, sendo “os dois lados
de uma moeda, extremamente
importantes para desenvolver uma
economia”, o governante defende a
necessidade de remover obstáculos
e custos de contexto, assim como
da implementação do trabalho da
transição digital, iniciada pelo anterior governo, que terá agora de ser
aprofundado. Já na modernização da
AP, o mais importante é “simplificar
e racionalizar”.
Para o secretário de Estado, é
fundamental que os compromissos
assumidos com as medidas inscritas

“Comprometo-me sempre a
ouvir, para tomar decisões
a partir de dados objetivos
e evidências. As empresas
podem e devem colaborar
nesta jornada para tornar
o país mais digital. E dar
pistas sobre coisas que estão
a ser mal endereçadas ou que
são parte de um desafio do
futuro”
“Na Administração Pública
persistem ainda silos
e entropias que há que
resolver. Temos de fazer um
procurement inovador, criar
uma dinâmica mais rápida
e com maior agilidade. Há
esquemas internacionais
que teremos de estudar para
respondermos ao mercado”

no PRR e no Plano de Ação para a
Transição Digital “levem a resultados
na sociedade. Não há políticas que
sobrevivam ou sejam eficazes quando o governo pensa que consegue
resolver os problemas, que hoje são
muito mais diversos e complexos,
interagem entre múltiplas disciplinas
e áreas governativas”.
Para Mário Campolargo, “é pela
mobilização da sociedade civil e dos
atores económicos e sociais que conseguimos levar as políticas à prática”.
Por isso, pede a todos os players o
compromisso para se continuar a
avançar em áreas de grande relevância, como a literacia digital, ou a
experimentação em test beds. Há que
deixar de falar “numa política governamental para falar de uma política
que tem o ownership dos atores e do
país. Porque só assim é que Portugal
se pode transformar num parceiro
internacional credível na área digital.
Na APDC, existem empresas que são
chave neste processo e para o país.
E é da confluência e convergência de
interesses que podemos avançar”,
em temas como a capacitação das
empresas, literacia, PME e talento. O
governante defende que “Portugal,
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Para o governante, a ter “flexibilidade mental e expandir o conhecimento”, desde a base da educação até à qualificação de pessoas, é determinante para
criar uma nova cultura. Mais do que meros utilizadores de tecnologia, todos deveremos ser “fazedores do futuro digital”

como nação digital, tem de refletir
as empresas do digital, mas ir muito
além delas. Algumas são core, como
as TIC, porque são enablers e catalisadoras de alguma disrupção, mas
há toda uma miríade de empresas
que têm que saber beneficiar dessa
capacidade e de evoluir”. Terá mesmo que existir “uma crença absoluta
na capacidade do tecido empresarial”.
Nesse caminho, “temos de encontrar
capacidade humana e tecnológica
para responder verdadeiramente
ao desafio do mundo digital”. No
talento, e apesar da forte concorrência internacional, o nosso país tem
vantagens competitivas na atração
de pessoas qualificadas “que têm
provado ter tido sucesso”.
Há, pois, que “continuar a trabalhar
e contar com o apoio dos crescentes investimentos realizados no
país”, até porque os novos projetos
de cabos submarinos trazem uma
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“O 5G terá um papel
essencial no futuro do país,
acelerando todo o processo
de digitalização, pelas suas
características próprias e os
efeitos de multiplicação”
Mário Campolargo, Secretário de Estado da
Digitalização e da Modernização Administrativa

nova centralidade geográfica a
Portugal. O que abre, claramente,
relevantes oportunidades, através de
novos investimentos em centros de
competências, que criam à sua volta
importantes ecossistemas”.
Projetos de requalificação como o
Programa UPskill são também peças-chave para a geração de talento,
sendo iniciativas inovadoras, já que
vêm responder a necessidades concretas das empresas. “A capacidade
de pensar é um desafio para todos.
O que é cada vez mais importante
é a flexibilidade mental e expandir
o conhecimento”, desde a base da
educação até à qualificação de pessoas, gerando “uma nova cultura”.
Caso contrário, “será dramático:
seremos meros utilizadores de
tecnologia e não fazedores do futuro
digital”.•

WebMorning - Os Dados na Administração Pública

O novo ouro das organizações
Depois das pessoas, os dados são o maior ativo das organizações. Mas o desafio é saber como extrair valor
deles. Para lá chegar, é preciso implementar a mudança cultural e organizacional em muitas entidades da AP,
seja ao nível central ou local.
Texto de Isabel Travessa

Já existem muitos exemplos de

sucesso no Estado na utilização dos
dados para criar valor. A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) é
um deles e tem vindo a trabalhar a
temática dos dados em diferentes
perspetivas, todas assentes num
princípio essencial: assegurar a qualidade dos dados nos seus diferentes
vetores. O objetivo é “fomentar um
círculo virtuoso, em que se devolve
em serviços e em valor acrescentado
aos cidadãos, na proporção da importância e do valor dos dados que
esta entidade gere”, como começa
por explicar Mário Campos - subdiretor-geral dos Sistemas de Informação da AT.
No arranque deste WebMorning,

realizado em parceria com o SAS, o
gestor explica que foi definida, numa
perspetiva interna, uma abordagem
segmentada dos dados, tendo em
conta as necessidades e características “de quem é o nosso alvo, para
endereçar o que valorizam, com os
processos e ferramentas necessários
à sua concretização”. E “há perfis de
utilizadores muito distintos”, adianta.
Já do ponto de vista externo, a AT
tem vindo a promover “uma maior
ligação entre a intervenção e ação.
O conhecimento que os dados nos
trazem é efetivamente uma alavanca importante na otimização dos
processos, para a sua simplificação e
para ter serviços mais eficazes”.
Tendo a AT um papel de relevância
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tos abertos”, nomeadamente com
a comunidade científica. Com esta
o município tem diversas parcerias
que permitem à autarquia “poder
testar soluções e ter os resultados
desse trabalho”, diz o responsável.
Outro caso interessante é o da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), onde “já foi
construída uma base de dados para
permitir que os utilizadores possam
consultar dados anonimizados numa
perspetiva longitudinal e de acompanhamento”, afirma Joaquim Santos,
diretor das Estatísticas da Educação.
Trata-se de um “processo evolutivo,
“em termos do fornecimento de
com menos, ter respostas mais ránem sempre planeado. As coisas vão
informação, no contexto da AP”,
pidas e ser mais proativo e próximo
acontecendo”, com base na infora aposta passa pelo foco na intedo cidadão são metas a atingir e
mação vinda das escolas, as grandes
roperabilidade e
João Tremoceiro,
fornecedoras de dados, explica. O
pela construção
diretor do Lisboa
desafio, sublinha, é ter os recursos
Introduzir mais
de uma política de
Urban Management
humanos qualificados para fazer o
inteligência na gestão
dados abertos. “As
and Intelligence
tratamento e análise, assim como
através da tecnologia é
administrações
Center, diz que tal
a diversificação da forma como é
um desafio prioritário
fiscais acabam por
só será possível com
utilizada a informação.
para as autarquias e
se consolidar como
dados recolhidos
Por usa vez, o NOVA Cidade - Urban
Administração Pública
repositório de inforem tempo real, que
Analytics Lab tem desenvolvido com
mação com a maior
permitam conhecer
Lisboa “um trabalho extraordinário,
relevância e potencomo é que a cidade
com a criação de valor a partir dos
cial, tanto para o Estado como para
funciona em concreto.
dados que a cidade tem ao seu disa sociedade e o mundo empresarial”,
Trata-se de “um desafio muito
por”, como explica Miguel de Castro
salienta o gestor para quem “o tema
grande”, já iniciado na capital, com a
Neto, subdiretor da NOVA Informados dados é fulcral na forma como
criação da platafortion Management
olhamos para a nossa missão”.
ma de gestão inteliSchool e diretor
As estratégias de
gente de Lisboa, que
deste laboratório.
dados abertos têm de
APRENDER A FAZER MELHOR
integra milhões de
No entanto, e em
evoluir ,para permitir a
Nas cidades, onde a meta é introregistos. “Já temos
geral, existe um
partilha de informação
duzir mais inteligência através da
alguma informação
“desafio imenso
com o cidadão comum
tecnologia, a criação de dados é
e estamos a aprenpara criar valor
também exponencial, podendo ser
der a gerir dados”,
sobre os dados”,
central na resposta às crescentes
diz. Agora, estão a “começar a usar
porque “temos, objetivamente, um
pressões e preocupações do mundo
os dados para criar analítica, assim
problema com os silos nos dados
atual. Maior eficiência, fazer mais
como para partilhá-los em formanas organizações”. Mais: ao contrário
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João Tremoceiro,
Director, Lisboa Urban Management
and Intelligence Center

José Fonseca,
Senior customer advisor for
Data Management, SAS

Miguel de Castro Neto,
Sub-diretor da NOVA Information Management
School e Diretor do NOVA Cidade - Urban
Analytics Lab

Joaquim Santos,
Diretor das Estatísticas da Educação, DGEEC

Mário Campos,
Subdirector-geral dos Sistemas de Informação,
AT- Autoridade Tributária e Aduaneira

Sandra Fazenda Almeida,
Diretora executiva, APDC (moderação)

do que esperava, o RGPD acabou
customer advisor for Data Managepor não poder ser uma alavanca
ment do SAS, defende que “na AP,
para a governança dos dados, mas
os processos e os regulamentos não
um bloqueio, porque “não existem
podem ser algo que seja bloqueador
competências jurídicas internas nas
da inovação com dados. A partilha
organizações”.
da informação é fundamental para
Acresce que “se
tirar valor. É manos dados são um
datório que haja
Existe um grande
desafio, as compemais passos nesse
desafio para criar
tências também. As
sentido. A CE está
valor sobre os dados
pessoas têm que se
a fazer um grande
recolhidos para as mais
capacitar na recolha
esforço para que a
diversas entidades do
de dados e ajudar
Europa seja o centro
Estado
à decisão”, defende
da partilha de
este responsável.
informação e cada
Para quem “há ainpaís membro vai ter
da um caminho a ser seguido. E não
que dar um salto, não só na partilha
podemos deixar que o RGPD seja
interna de dados, como na partilha
um bloqueador da inovação. Temos
na Europa”.
de criar um quadro de boas práticas
É que hoje “as estratégias de dados
na utilização dos dados importantes
abertos estão muito aquém do que
para a AP e para as cidades”.
é possível. Deveria haver um catáloTambém José Fonseca, senior
go único para a partilha de informa-

ção entre as organizações”, adianta,
considerando que há que “evoluir
com a partilha da informação com
as universidades e com quem faz investigação. Mas o desafio será fazer
a partilha dessa informação com o
cidadão comum. Qualquer cidadão
deverá aceder à informação e explorá-la. Estamos no caminho certo e
o desafio está aí. Ter os parceiros
certos é importante”.•
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WebMorning - 5G: Inovação para um Futuro Sustentável

Uma evolução
em ecossistema
Sendo a tecnologia a base de tudo, a adoção do 5G no setor energético dá ainda os primeiros passos. Mas há
agora que acelerar, porque as transformações do mercado são cada vez mais rápidas.
Texto de Isabel Travessa

A nova geração móvel ainda

só agora arrancou. Mas há muita expetativa em relação ao seu
potencial disruptivo. Se os use cases
se multiplicam, a verdade é que está
tudo por fazer. Trabalhar em ecossistema é visto como o caminho para
acelerar o futuro num setor onde a
transição energética é uma prioridade absoluta. Este é o momento de
debater a transformação digital e de
inovação no setor energético, como
defende a CEO da Ericsson Portugal
no arranque deste WebMorning.
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Estando hoje mais de 200 redes 5G
live, com mais de 730 milhões de
subscritores a nível global, sendo
oficialmente a tecnologia móvel com
a instalação mais rápida da história,
Nuno Roso, director of Digital Tecnologies Unit da Ericsson Portugal, não
tem dúvidas de que a nova geração
móvel será essencial para o setor
de energia e utilities. Informação em
tempo real, sensorização, monitorização realidade aumentada, operações remotas e vigilância inteligente
são determinantes num mercado em

Sofia Vaz Pires,
CEO, Ericsson Portugal

Ana Casaca,
Global head of Innovation, GALP

Rui Luís Aguiar,
Head of networks and services, Instituto
de Telecomunicações - Universidade de Aveiro

Nuno Roso,
Director of Digital Tecnologies Unit, Ericsson
Portugal

João Nascimento,
Digital global unit, EDP
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mudança, onde haverá um mix de
soluções.
A tecnologia 5G pode contribuir
efetivamente para o combate às alterações climáticas, a sustentabilidade
e a digitalização. Sendo escalável e
segura, é uma plataforma que tem
por base a inovação”, pelo que além
da sua utilização nos use cases mais
óbvios, poderá ser usada “em novos
use cases e possibilidades de inovação”, afirma o gestor, para quem
“o 5G é um enabler dos 4 D’s do
mercado da energia: descentralização, descarbonização, digitalização e
democratização. Só com todas estas
tecnologias conseguimos alcançar as
metas definidas para 2030”.
MUITO CAMINHO A FAZER

Sendo a tecnologia fundamental
“para o caminho que estamos todos
a fazer na transição energética” e
tendo em conta os objetivos ambi-

ciosos de neutralidade carbónica do
Na EDP o caminho é similar e ainda
setor para 2050, Ana Casaca, global
mais ambicioso, porque a meta é
head of Innovation da Galp, defende
deixar de ter em 2025 produção de
que todo o portfolio de produtos e
carvão e em 2030 alcançar a neutraserviços seja no futuro “radicalmente
lidade carbónica. João Nascimento,
diferente”. Tal obrigará a fazer um
Digital Global Unit do grupo, não tem
caminho colaborativo, “tendo por
dúvidas de que “estamos em ecosbase as novas tecnologias e uma jorsistema e que todos juntos é que vanada de experimentação e inovação
mos fazer esta transição energética
gigante, que só vai
e de digitalização da
ser possível com
sociedade. Os 4 D’s
O 5G é um enabler do
tecnologias, nomeada transição enermercado da energia.
damente o 5G, que
gética caracterizam
Só com esta tecnologia
vão permitir fazer
bem o que temos de
será possível cumprir
o caminho mais
fazer, assim como a
as metas para a
rápido”, assegura
importância do 5G
neutralidade carbónica
esta responsável.
como um enabler
Exemplificando
desta transição”.
com o que a Galp está já a fazer
Olhando para a digitalização “como
para alcançar em 2050 a neutralialgo imperioso que teremos de ter,
dade carbónica – com a aposta em
caso contrário o novo sistema enerenergias renováveis e novas energias
gético que estamos a montar não
– diz que “a tecnologia será base em
funciona, João Nascimento diz que
tudo”.
esta é a cola de tudo o que vamos
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apdc news

novos use cases e a tornar as indústrias mais eficientes e sustentáveis”.
Por isso, há que saber trabalhar em
ecossistema, até tendo em conta
que “a energia é das coisas mais
complexas para abordar em termos
de uma rede global, em requisitos
temporais, mas também em aspetos
arquiteturais”.
Não tendo dúvidas de que “a utilização do 5G, neste momento, é indissociável da digitalização dos procesimplementar”. Considera também
o que já se está a vender ou implesos das empresas e dos verticais que
que “toda a parafernália de tecnolomentar. Existem vários estágios do
venham a ser considerados”, diz que
gia disponível, com
5G, sendo que há
terão de “estar associados a mecao 5G a ter uma parte
ainda um conjunto
nismos inteligentes e aos potenciais
A magia vai
importante, serão o
de tecnologias no
business cases das empresas”.
acontecer desde
enabler tecnológico
seu âmbito em fase
A Aliança para a Transição Energétique haja liberdade
para ter um sistema
de normalização.
ca, um dos projetos candidatos ao fienergético o mais
“As empresas têm
nanciamento do PRR, no âmbito das
para testar, mente
eficiente possível”.
de começar por se
Agendas Mobilizadoras e Agendas
aberta e ecossistema
Porque a “promessa
preocupar em que
Verdes para a Inovação Empresarial,
colaborativo
que a tecnologia
estado da realidade
consórcio que junta a Galp, a EDP e
que vai ter de trazer
da implementação
muitas outras empresas nacionais,
estará sempre ligada à confiança – é
do 5G estamos”, uma vez que o que
esteve também em destaque neste
necessário estarmos certos de que
se fala é “do uso que as comuniWebmorning. Trata--se, na perspeela é mesmo reliable, para conseguircações permitem
tiva do responsável
mos colocar os serviços críticos em
em termos de
do Instituto de
Há ainda um conjunto
cima dela. Cá estaremos nós para
automatização de
Telecomunicações,
de tecnologias, no
testar”, acrescenta, convicto de que
outros processos,
de um projeto muito
âmbito do 5G, que se
há que “mapear as possibilidades, a
que podem levar à
importante que
encontram em fase de
tecnologia e onde estão os espagestão eficiente dos
posiciona os players
normalização
ços de oportunidade. A magia vai
sistemas de energia
da energia para as
acontecer no cruzamento das duas
e aos ganhos que
futuras visões do
coisas: testarmos, termos a mente
aí advêm. As telecomunicações
setor. Até porque, como acrescenta
aberta e um ecossistema aberto”.
poderão ser usadas para beneficiar
Ana Casaca, “o que aí vem será uma
Rui Luís Aguiar, head of Networks
a sustentabilidade e a melhoria dos
oportunidade gigante”.•
and Services do Instituto de Telesistemas energéticos”.
comunicações, alerta que o 5G de
Na sua ótica, a investigação acadéque as empresas falam não é ainda
mica poderá ajudar “a desenvolver
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PrEPArAr
UM AMAnhã
qUE é Já hoJE
Com o tema “Tech and Economics: the Way
Forward”, a edição de 2022 do Congresso
da APDC foi histórica, reunindo sete mil
participantes. Nestes tempos de indefinições e
disrupções, digital e tecnologia ditam o ritmo
da mudança. Com a certeza de que o amanhã já
chegou ou está a chegar e que Portugal tem de
acelerar.
TEXTO DE isAbel trAvessA
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o pAís tem uma oportunidade sem

precedentes de conseguir posicionar-se como player digital de relevo
no contexto europeu e até mundial.
Terá, para isso, de saber concretizar um vasto conjunto de mudanças estruturais na economia e na
sociedade. Já em curso estão planos
e múltiplas medidas, cujo financiamento é assegurado pelos fundos
estruturais que estão a chegar em
força. Mas também há múltiplos desafios a ultrapassar e que dependem
do empenho e colaboração de todos,
como foi destacado no 31º Digital
Business Congress.
Como preparar o futuro foi a
questão que esteve no centro de
todos os debates deste congresso,
que contou com um vasto conjunto de oradores inspiracionais que
traçaram caminhos para o mundo,
a Europa e Portugal, num cenário
onde a tecnologia e o digital assumem papel central. Num modelo
híbrido, em formato de programa de
televisão, o #DBC2022 decorreu a
partir de Lisboa, onde estiveram presencialmente cerca de 600 pessoas,
e muitas mais online, com tradução
simultânea de português para inglês
e linguagem gestual. A ambição foi
chegar a todo o mundo e o número
de participantes confirmou-o: cerca
de sete mil pessoas.
No final dos dois dias do congresso, Rogério Carapuça, presidente
da APDC, destacou que se tratou,
“do congresso mais complexo de
realizar, mas que foi, em paralelo,
talvez o mais memorável, com um
excelente resultado. Foi, de longe, o
maior evento de sempre em termos
de número de participantes”.
“Se há momento oportuno para o
congresso, esse momento é o que
vivemos”, começou por destacar o
Presidente da República, na abertura do Congresso. “Estamos a sair
de uma pandemia convertida em
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na abertura do Congresso, marcelo rebelo de sousa considerou este “um novo ciclo
político que começou um pouco atropelado pela pandemia e pela guerra”

para Carlos moedas, as empresas têm a responsabilidade de nos levarem ao futuro, mas
quem traz o futuro às pessoas é a cidade

paulo portas e rogério Carapuça abordam as perspetivas nacionais e internacionais neste
futuro que é cada vez mais incerto

“Get Future Ready: Innovation Trends for your Radar” foi o tema desta sessão, com Shivvy
Jervis a dar o mote: as pessoas têm de estar no coração do progresso digital

“Why Economics Needs an Moral Dimension?”: Pedro Faustino tentou encontrar respostas

Analisar o estado da democracia na era digital esteve em debate. Daniel Innerarity diz que
só ela garante o futuro

Para o ex-líder do MI6, que iniciou o debate sobre “Cybersecurity and Digital Sovereignty”,
é a dimensão humana que conta

anemia, estamos a viver uma guerra,
eventos que trouxeram ainda mais
atualidade para a revolução digital e
a transição energética. Uma e outra
mostraram a importância fundamental das comunicações”, sublinhou.
Marcelo Rebelo de Sousa garantiu
ser “um seguidor atento” dos trabalhos da APDC e apelou para a responsabilidade das empresas TIC no
nosso futuro comum, desafiando-as
a fazer sugestões ao governo, que
está empenhado “nestas transições,
revoluções, reformas e mudanças”. É
que o “futuro já chegou e há muito”
e, por isso, impõe-se “ir mais longe.
Já não basta olhar para o presente
nem para o futuro próximo. Há
que olhar para o futuro a médio e
longo-prazo”.
Para Carlos Moedas, presidente da
Câmara de Lisboa, que também
marcou presença no congresso, não
basta apenas falar na ciência, tecnologia e inovação quando se fala de
futuro. Para conseguirem mudar o
mundo, terão que ter como base as
cidades, “que podem ser as plataformas daquilo que é esse futuro. São
2% do planeta, mas têm 50% das
pessoas, sendo 75% dentro de 10
anos”. E produzem quase 80% do PIB
mundial.
Olhando para a conjuntura atual
de guerra e à eventualidade da
subordinação das forças geoeconómicas aos blocos geopolíticos, em
substituição da globalização, Paulo
Portas, presidente deste 31º Digital
Business Congress alertou: “O que
acontece à globalização não acontece à digitalização, que fará o seu
caminho e globalizará os serviços,
independentemente da vontade
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Filipa mota e Costa destacou a importância do nosso país “apanhar o comboio” do espaço
comum de dados europeu

na aposta na “digital transformation”,
michael wade diz que as organizações
ainda têm uma taxa de sucesso muito
baixa

no metaverso, “o momento é agora e estamos na altura de mergulhar de cabeça”, diz
pedro pombo

“the Future of Customer experience”:
Pedro Gonçalves afirma que é necessário
perceber a tecnologia para construir
propósito

Charlie Fink, especialista mundial em tecnologias imersivas diz que o metaverso ainda tem
muitos obstáculos para se tornar uma realidade
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para tony li, “innovating for a greener
intelligent world” passa por descarbonizar
e digitalizar

Matthew Griffin diz que o 5G abre a porta a oportunidades fantásticas

política”. Segundo o ex-governante,
“O que o 5G, a realidade aumentada,
a IoT ou a IA vão trazer ao conceito
de velocidade e de tempo é impressionante. Este nível de mudança
vai continuar e será absolutamente
assombroso.”. E deixa a mensagem:
“A ambição do digital é muito veloz,
mas a capacidade de transformação
do mundo precisa de tempo. Há um
choque entre estes dois valores. A
maioria dos problemas modernos
são complexos. Transformar é difícil
e mudar ainda mais.
PESSOAS NO CORAÇÃO DO PROGRESSO

“Enablers that are Turning 5G into Reality”: fabricantes antecipam um mundo de
potencialidades

O mercado dos operadores de redes passivas está a disparar e Portugal é um exemplo

O papel das pessoas, que deverão
estar no “coração do progresso digital”, foi destacado por Shivvy Jervis.
Esta tech futurist antecipa que “o
digital e a inovação devem levar-nos
para a humanidade 5.0, a próxima
vaga de progresso centrada no ser
humano” e, por isso, há que “colocar
as pessoas no centro da tecnologia”,
usando esta para antecipar a forma
como as mudanças poderão afetar
as nossas vidas. Afinal, o futuro “não
é um cenário longínquo. O amanhã é
já hoje e está a moldar a next thing”.
Mas qual será a qualidade da democracia, nesta era cada vez mais digital? Daniel Innerarity, Professor de
Filosofia Política e Social, considera
ser crítica para a defesa das democracias a proteção do pluralismo e a
diversidade de valores e opiniões. Já
a tecnologia traz consigo a ameaça
da simplicidade, ao diminuir a “complexidade através da redução das
formas de conhecimento”. Por isso,
“a compatibilidade entre democracia e IA depende dos políticos. Tem
de ter em conta o contexto onde
fazemos, com algoritmos, expondo-a
à contestação e crítica”.
Tema cada vez mais na agenda mundial e que constitui a grande ameaça
à soberania digital é a cibersegurança. Alex Younger, ex-chefe do MI6,
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diz que o problema não é a tecnologia e o digital, mas sim as pessoas:
“São pessoas que atacam pessoas,
não nos devemos esquecer disso”.
Não tendo dúvidas de que se assistirá a “um aumento de competição
geopolítica entre Estados, que será
mediada pela tecnologia”, diz que a
cibersegurança se está a tornar num
“elemento cada vez mais importante nas relações entre Estados”. Por
isso, “os governos devem tentar criar
uma framework comum e reagir em
conjunto a ciberataques”.
Uma das grandes tendências tecnológicas do momento é o metaverso
e as tecnologias imersivas, que
prometem mudar o mundo e que
estão na mira das big tech. Charlie
Fink - XR’s explainer-in-chief, colunista da Forbes e autor de ebooks sobre
realidade aumentada, assegura
que o metaverso “ainda tem muitos
obstáculos” até se tornar realidade.
Entretanto, e para preparar “o futuro
digital com o metaverso”, há que
programar, desenvolver e educar as
pessoas para trabalhar com as novas
ferramentas. Governance e organizações descentralizadas, assim como
regulação, serão essenciais.
Para já, e quando a pandemia veio
acelerar a necessidade da transformação para o digital, nem tudo é
um ‘mar de rosas’. Michael Wade,
professor de Inovação e Estratégia e
professor e diretor do Global Center
for Digital Business Transformation, do IMD, assegura que 87%
dos programas de transformação
digital das organizações que estudou
falharam. Porquê? Porque ainda se
pensa da forma tradicional: foco no
digital apenas por ser digital; foco
nos disruptores e não na disrupção;
e gestão do digital por silos. Deixa
claro que estamos a falar de um
“constante processo de evolução. É
trabalho duro, é transformar ideias
em soluções”.
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o debate entre os Cto dos operadores de telecomunicações centrou-se no potencial do 5g.
mensagem: há que partir para a ação

para mário Campolargo, a tecnologia tem imenso potencial, mas é um facilitador e não um
fim em si mesmo

Governance,
organizações
descentralizadas
e regulação serão
essenciais para
preparar o futuro
digital com o
metaverso

Mas o futuro promete, já que vivemos cada vez mais num mundo de
tecnologias exponenciais, que serão
a base onde se construirão todos os
produtos e serviços nos próximos
anos. Pelo menos na perspetiva de
Matthew Griﬃn. Conhecido como
um futurista fanático, ele veio falar
sobre o potencial do 5G: “A combinação de múltiplas tecnologias permite
fazer um sem número de coisas.
Estamos apenas a tocar a superfície
das possibilidades trazidas pelo 5G,

que nos abre realmente a porta para
oportunidades fantásticas e novos
casos de uso”, frisou.
TRANSFORMAÇÕES ESTRUTURAIS

Na abertura do 2º dia do congresso, António Costa Silva garantiu haver “um desígnio muito
forte de fazer a transformação estrutural da economia”

Como será a post-Covid economy? Sérgio Rebelo deu o mote ao debate, analisando o poder
das big tech e as grandes tendências que se perfilam

“Recovery and Resilience Plan - Digital is ‘The Way Forward’ Toward Nation’s Progress and
Prosperity” – mudar mindsets é fundamental

Só que a tecnologia e o digital não
podem ser um fim em si mesmos,
mas sim facilitadores da mudança
nas pessoas e das organizações,
como alertou o secretário de Estado
da Digitalização e da Modernização
Administrativa. Mário Campolargo
garante que o executivo está a “criar
estratégias com tecnologias disruptivas e planos de ação alinhados com
os princípios europeus e baseados
em boas-práticas internacionais”
Objetivo: ter uma “nação digital modernizadora, que não deixe ninguém
para trás”.
O ministro da Economia, António
Costa Silva, na abertura do 2º dia
do congresso, deixou uma mensagem de esperança: “Acredito
profundamente na espécie humana.
É inventiva, criativa e desenvolve
sempre novas ideias para fazer face
aos desafios. Estamos numa era de
grande transformação das economias e a inclusão das tecnologias
digitais tem um impacto muito forte
nessas mudanças. Falamos de transformação estrutural e Portugal é um
caso em que os desenvolvimentos
tecnológicos podem produzir um
efeito transformador”. O “país está
preparado para isso”, garante.
Será, no entanto, necessário mais
investimento. Não nas coisas do costume, mas sim em novos negócios
que tragam mais valor acrescentado, defende Sérgio Rebelo. Para o
economista e chair do Departamento
de Finanças do Kellogg School of
Management, o que muitos denominam como Global Business Services
Industry “é a nova Autoeuropa para
Portugal”. Atrair novos centros de
serviços para exportar para o mundo
deverá ser um desígnio nacional.
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A desintermediação crescente no
mundo foi tema de debate e está
a criar uma nova forma de ver o
capitalismo, na perspetiva de Paul
Collier. Para o professor de Economia e Política Pública na Universidade de Oxford, o capitalismo está a
perder a confiança popular e as desigualdades são aproveitadas pelos
movimentos populistas. Considerando que nos últimos seis meses se assistiu a uma “tempestade perfeita de
choques que ninguém antecipava”,
diz que o líder da Ucrânia mostrou
um “novo modelo de liderança ética”.
A propósito, Paulo Portas acrescentou que “o capitalismo é o único
modelo económico capaz de trazer
progresso constante à humanidade.
Não o devemos abolir, nem mesmo
quando não sabemos o que lá colocar. O oposto é um desastre”.

“why economics needs a moral dimension” foi o tema em debate e sir paul Collier diz que
estamos a assistir a uma tempestade perfeita de choques

estAdo dA nAção 5g

Na edição de 2022 do Congresso da
APDC, o 5G e as comunicações foram
temas sempre presentes, tendo-se
reunido, pela primeira vez, todos os
players da cadeia de valor do setor,
com sessões que envolveram desde
os líderes de redes passivas, aos
fornecedores e aos operadores, no
já tradicional, mas sempre renovado,
“Estado da Nação das Comunicações”. Quando a cobertura total do
país com redes de alta velocidade é
um objetivo político, o ministro das
Infraestruturas e Habitação, Pedro
Nuno Santos, anunciou a intenção
do governo de lançar até final do
ano o concurso para o investimento
na cobertura das zonas brancas do
país, onde ainda não existem redes,
por não serem rentáveis.
Tema em destaque, até porque está
a condicionar a transição das empresas para o digital, foi o da estratégia
para formar e captar mais talento
TIC, nomeadamente com programas
como o UPskill. Outro tema deba-
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Conjugar educação com requalificação e com captação de pessoas do exterior é o caminho
para dar resposta à escassez de talento digital

As parcerias surgem como a resposta para a coexistência entre media e plataformas
digitais, com partilha de receitas e equilíbrio do negócio

Os líderes dos três grandes grupos de media nacionais voltaram a juntar-se e a destacar
que há espaço para todos e que a tv continuará a ter grande relevância
Pedro Nuno Santos diz que o governo
conta com todos - operadores, regulador
e autarquias - para lançar o concurso
público para as zonas sem cobertura

Os CEO da NOS, Vodafone e Altice reiteraram a importância de uma regulação estável,
adequada e previsível, numa altura de grandes investimentos

António Costa encerrou o Congresso da APDC destacando o esforço que terá que ser feito
no 5G, face à “oportunidade extraordinária” de reposicionamento nas cadeias de valor

tido foi o dos media e o papel do
jornalismo na era digital. Seja qual
for o meio de suporte, o jornalismo
independente tem regras, princípios
e objetivos – sublinhou-se. Mas o digital e as plataformas vieram mudar
a relação de forças entre grupos de
media e big tech, encurtar prazos,
trazer maior exigência e, de alguma
forma, diminuir o protagonismo da
mediação jornalística.
No encerramento, o Primeiro-Ministro, assegurou que “o Governo vai
dar a maior atenção às conclusões
deste congresso”, reafirmando que
“a transição digital é um dos maiores
desafios que temos pela frente e um
dos quatro que o executivo identificou no seu programa”, a par das
alterações climáticas, do inverno demográfico e do combate às desigualdades”. António Costa diz que esta
é “uma oportunidade extraordinária
de nos reposicionarmos nas cadeias
de valor”, procurando melhorar a
produtividade nas indústrias e entrar
em áreas de maior valor acrescentado. Só assim teremos “uma economia mais competitiva, que permita
criar mais emprego e crescimento
sustentável”.•
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OPENING

“Temos que estar na linha da frente da difusão
da ciência, tecnologia e inovação, para chegar a
todos. Só assim tudo funciona e se vai mudar o
mundo. As empresas têm a responsabilidade de
nos levarem ao futuro, mas quem traz o futuro às
pessoas é a cidade”
“Quero ser o presidente da câmara da atração do
talento. Gostaria que tivéssemos mais ambição.
Portugal tem sete unicórnios e Espanha tem
nove, o que mostra que é possível. Temos
capacidade de atrair e temos de ter a capacidade
de ir além do país, atrás do talento”

Marcelo Rebelo de Sousa,
Presidente da República

TECH AND ECONOMICS –
THE WAY FORWARD

“Se há momento oportuno para o congresso, é o
que vivemos. Estamos a sair de uma pandemia
convertida em anemia, estamos a viver uma
guerra. Trouxeram ainda mais atualidade para
a revolução digital e a transição energética
e mostraram a importância fundamental das
comunicações”
“O futuro já chegou e há muito. O digital é tão
atual que é uma das prioridades do executivo. Já
era e agora é, reforçadamente, no PRR, Portugal
2030 e no Programa de Governo. E é uma das
grandes prioridades da UE, neste novo ciclo
político que começou um pouco atropelado pela
pandemia e pela guerra”
“O fundamental é, da vossa parte, neste
congresso, irem mais longe no futuro. Já não
basta olhar para o presente nem para o futuro
próximo. Têm de olhar para o futuro a médio e
longo prazo”

ROLE OF SCIENCE,
TECHNOLOGY &
INNOVATION

Rogério Carapuça,
Presidente da APDC
“A inteligência artificial é hoje muito diferente,
porque não se baseia em algoritmos sobre um
setor específico, mas sim sobre a forma de
aprender. As nossas máquinas aprendem muito
mais depressa, podem treinar e aprender com os
seus erros. Já temos sistemas capazes de fazer
determinadas tarefas bem melhor que os seres
humanos”
“Temos ainda sistemas para comunicar de forma
rapidíssima, com uma largura de banda brutal. E
vamos ter todo o tipo de interligações possíveis,
sendo que já hoje, uma parte da humanindade
está a usar a internet como backbone para os
seus trabalhos”

Paulo Portas,
Presidente do 31° Digital Business Congress
“O que acontece à globalização não acontece
necessariamente à digitalização. São ’vidas
paralelas’ que podem não se cruzar. Poderá
haver uma pausa na globalização do comércio,
mas não vejo que haja decisões para acabar
ou limitar a inovação. A digitalização fará o seu
caminho, independentemente da globalização”
“Vivemos, para bem e para mal, na civilização
do agora, que tem défice de memória e dificuldade em perceber para onde vamos. Quem já
estranha o nível de mudança atual, vai ter de se
habituar a ele: esse ritmo vai ser assombroso no
que respeita à velocidade e tempo”

“As tecnologias de comunicação transformaram
radicalmente o negócio de plataforma. Porque o
libertaram do local e passaram a ser verdadeiramente globais. De um momento para o outro,
passámos a ter empresas muito valiosas, que
valem tanto ou mais que as economias dos
países, o que mudou o mundo”

GET FUTURE READY:
INNOVATION TRENDS
FOR YOUR RADAR

“Temos uma discussão sobre o que deve ser
regulado para não perdermos o controlo. A UE
defende na legislação digital que o que é ilegal
offline seja ilegal online, mas como podemos
assegurar que este princípio não tira competitividade à Europa? É uma questão interessante”
KNS
Shivvy Jervis
Tech futurist
Carlos Moedas,
Presidente da Câmara Municipal de Lisboa
“A inovação e a tecnologia são criadas nas cidades, porque é nelas que trocamos ideias, que
vivemos o que não está escrito, que há conhecimento tácito. As cidades são as plataformas do
agora e não do amanhã”

“O digital e a inovação devem levar-nos para a
Humanidade 5.0, a próxima vaga de progresso
centrada no ser humano. Temos de colocar as
pessoas no centro da tecnologia, com IA adaptativa e com o poder de fogo da conetividade de
alta velocidade e da tecnologia, para antecipar
a forma como as mudanças poderão afetar as
nossas vidas”
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“Para se ter a capacidade de pensar como um
inventor, tem que se refletir nos temas que precisam de ser resolvidos com a inovação digital
e a transformação. O que nos permite crescer e
fazer mais experimentação”
“O futuro não é um cenário longínquo. O amanhã
é já hoje, está a moldar a next thing. Tenham
ideias, acelerem e tomem medidas que tornem
a vossa organização maior, mais rápida e mais
forte. E, claro, mantendo as pessoas no coração
do progresso digital”

algoritmos de IA. Há um backbone que liga isto
tudo, o software. Está em tudo”
“O digital permite que os grandes investidores
em I&D consigam fazer as suas escolhas de centros de competências. Portugal poderá ter – já
está a acontecer – uma estratégia de captação
massiva de centros de produção de software.
O nosso papel é passarmos de um país de
prestação de serviços, para um país de geração
de produtos em software”
“O 5G não é apenas mais uma geração de
comunicações movéis, mas a maior plataforma
de inovação que vamos ter ao nosso dispor no
futuro. Precisamos de criar um ecossistema onde
trabalhemos juntos no seu desenvolvimento,
criando em conjunto valor para os negócios”

WHY ECONOMICS NEEDS
A MORAL DIMENSION
inêS lyncE,
co-diretora do Programa cmu Portugal
“O nosso potencial é o talento e a criatividade típica da juventude, juntamente com a
irreverência. Temos todos os ingredientes de que
precisamos dentro de portas. O digital é o futuro
e as tecnologias e engenharias estão no futuro”
“A história da IA já teve vários invernos e
estamos agora numa explosão. A questão é onde
é que isto vai levar. Os métodos que estamos
a usar são da década de 50, mas melhorados.
O que é extraordinário, pois o que faltava era
capacidade computacional e o exponencial de
dados que temos hoje”
“Na IA sabemos quais os riscos e as barreiras,
mas também o seu impacto positivo. Temos
de a ver não como um mal, mas como uma
oportunidade. Mas com regras. Vamos cair na
realidade e perceber os seus limites. E isto não
se vai resolver de repente”

“O driver para a inovação assenta em três áreas:
semicondutores, comunicações e capacidade
computacional, onde temos as aplicações e

58

KNS
dAniEl innErAriTy,
Professor de filosofia Política e social
“Os humanos navegam em situações de ambiguidade porque têm em conta o contexto. Algo
que é difícil para os algoritmos ou a análise de
dados, porque a racionalidade digital não tolera
a variedade e a ambiguidade do fenómeno social
e diminui a complexidade através da redução das
formas de conhecimento”
“Humanos e sociedades vivem em confusão e incerteza e têm que tomar as suas decisões tendo
em conta o pluralismo e a diversidade de valores
e opiniões que caracterizam uma sociedade
democrática. A política faz-se com tudo o que
se sabe no momento, mas quando ainda não é
inteiramente claro o que deve ser feito”

PEdro FAUSTino,
managing director da axians Portugal
“O capitalismo tem sido o sistema económico que mais riqueza tem criado e que maior
progresso social tem assegurado. Tem, todavia,
descarrilado de vez em quando e não funciona
em piloto automático”
“Têm-se instalado em alguns países capitalistas
alguns desequilíbrios de riqueza e educacionais
e até mesmo de falta de esperança no futuro.
Estes desequilíbrios são o pasto farto para o
populismo que tem vindo a surgir e a crescer”
“A liderança económica de que precisamos
está nos atores empresariais, antes de tudo. As
empresas são comunidades de pessoas, capazes
de criar uma moral e de assegurar a proximidade
das pessoas e a criação de um propósito comum.
É também nas empresas que a meritocracia deve
viver”

brUno cASAdinho,
managing director, caPgemini engineering

DEMOCRACY IN THE
DIGITAL ERA

“A compatibilidade entre democracia e IA depende dos políticos. Tem de ter em conta o contexto
onde fazemos, com algoritmos, expondo-a à
contestação e crítica. A crescente tecnicização
dos temas políticos deve ser contrabalançada
pela politização dos procedimentos técnicos. A
democracia é um sistema político que não fecha
as possibilidades de reflexão e mudança das
realidades institucionais”

GrAçA FonSEcA
socióloga e Política
“Vivemos tempos em que tudo dura muito pouco
tempo e é muito intenso. A atenção humana é
reduzida, a capacidade está completamente esgotada e é impossível processar tanto conteúdo.
Esse é o novo contexto onde a democracia vive e
é um desafio”

“Temos de trazer o futuro para dentro do que é
o sistema político, com uma governação antecipatória. A pandemia demonstrou que, de um dia
para o outro, milhares de milhões de pessoas
ficaram em casa, tudo parou. Reagimos perante
o risco do já, mas somos incapazes de o fazer
para o amanhã. Só que amanhã é já”
“No espaço digital, onde vivemos mais de
metade da nossa vida, ninguém manda. E isso
é algo que necessita de alguma regulação e
uma perspetiva de corresponsabilidade, o que
é difícil numa sociedade individualista. Temos
que perceber que todos somos responsáveis por
aquilo que vierem a ser, no futuro, as nossas
democracias”

CYBERSECURITY AND
DIGITAL SOVEREIGNTY

“A UE não tem soberania digital. Estamos a
trabalhar para a ganharmos através da regulação
e certificação de produtos, mas não temos, por
exemplo, um prestador de cloud próprio nas dez
primeiras empresas mundiais. Guardamos os
nossos dados em service providers que não são
europeus”
KNS
Sir Alex Younger,
Ex-líder do MI6
“No tema das ciberameaças, não são os
computadores que atacam as pessoas, mas
pessoas que atacam pessoas. Todas vivem no
mundo real. É a dimensão humana que interessa,
acima de tudo. As ameaças e oportunidades da
tecnologia têm que ser pensadas em torno das
pessoas e das máquinas”

Miguel Poiares Maduro,
Professor Universitário e Político
“Temos uma democracia mais desintermediada,
pois o papel dos que intermediavam a relação
entre pessoas e poder está a diminuir. É muito
apelativo, pois podemos participar nas decisões
de forma direta e rápida e escrutinar. Mas a
verdade é que altera os processos de decisão
política e a forma como tomamos decisões”
“O acesso generalizado e fácil à informação
cria-nos a ideia falsa de que a informação se
traduz em conhecimento. Mas os editores da democracia estão a ser substituídos por algoritmos,
que têm critérios diferentes. São guiados por
objetivos de monetização e modelos de negócio
associados às plataformas digitais”
“Sabemos que a democracia não funciona sem
liberdade e que a verdade se apura através do
pluralismo. Mas o digital não é o faroeste total.
Sempre tivemos regulação e a questão é como
criamos uma arquitetura no novo espaço público
das redes sociais, que salvaguarde os mesmos
princípios e equilíbrios”

preparadas. No primeiro, conseguem recuperar
rapidamente e não perdem informação. As empresas do segundo grupo demoram muito tempo
a recuperar e sobretudo perdem informação para
sempre”

“Vamos ter um mundo com duas tecnosferas
e isso é um desafio para pessoas, empresas e
modelos de negócio. Mas não devemos fugir a
isto. Assistiremos a um aumento de competição
geopolítica entre Estados, que será mediada
através da tecnologia. Por isso, a cibersegurança
está a tornar-se num elemento cada vez mais
importante nas relações entre Estados”
“Os governos devem tentar criar uma framework
comum e reagir em conjunto a ciberataques
de forma mais rápida. E a grande vantagem do
ocidente é a sua capacidade de trabalho em
equipa e de partilha de dados, que faz de nós
uma força mais forte”

Pedro Barbosa,
Head da SIBS CyberWatch e CEO da Multicert
“Vivemos num mundo de grande transformação.
Os dois últimos anos implicaram uma mudança
de paradigma e as organizações tiveram que
fazer um grande esforço de adaptação. A segurança não acompanhou esta mudança. Houve
muitas PME que avançaram para o ecommerce
sem estarem preparadas”
“As organizações tiveram que fazer ações em
tempo recorde. A curva de suporte de segurança
não acompanhou as mudanças, o que abriu
oportunidades para serem exploradas pelos
hackers”
“Passámos de um momento de transformação
para um de novos desafios, graças ao novo contexto geopolítico. As bombas sobrepuseram-se a
tudo, mas os ciberataques continuam a acontecer e têm tendência a aumentar. Há Estados com
motivações políticas e financeiras que permitem
esperar um aumento das ameaças”

António Gameiro Marques,
Diretor-geral do Gabinete Nacional de
Segurança (GNS)
“Os nossos números revelam que a partir do
momento em que entrámos em lockdown, os
problemas de cibersegurança aumentaram. A
ciberfraude foi o tipo de incidente que mais
cresceu”
“Dividimos as empresas em Portugal em dois
grupos distintos: um que conta com organizações
bem preparadas e outro com organizações mal
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DATA: ACCELERATING
THE FUTURE OF IHEALTH

nos permite interagir com espaços, pessoas e
objetos, quer no mundo físico, quer virtual ou
numa mistura dos dois”
“Estamos a assistir a um crescimento incrível
no metaverso. Em 2024, o mercado de RA e VR
deverá representar 300 mil milhões de dólares.
Os suspeitos do costume estão cá e estão a
investir: Facebook, Microsoft, Coinbase ou Apple
são grandes players”

FiliPA MoTA E coSTA,
managing director na the janssen
Pharmaceutical comPanies, johnson &
johnson
“A UE está a preparar um espaço europeu de dados
em saúde e está a dar os primeiros passos nesse
sentido. Acabou de anunciar uma proposta de
enquadramento legal para um espaço harmonizado
e único, onde os dados estejam disponíveis para ser
usados. Em vésperas desta criação, é importante
que Portugal apanhe desde já o comboio”

“O que é o metaverso? É um contínuo que liga
diferentes realidades que nos permitem passar
de meros observadores a participantes em
mundos reais, virtuais e mistos. Incute a noção
de espaço onde vamos estar presentes, de uma
população à qual pertencemos, de propriedade
de produto, de portabilidade entre mundos NFTs
e de propósito”

METAVERSE & IMMERSIVE
TECHNOLOGIES

“A reforma europeia na saúde permitirá predição
e redução das doenças graves ou crónicas,
prevenção da doença, potenciar a I&D e a
tecnologia, personalizar a medicina, otimizar
a afetação de recursos humanos e apoiar os
processos de decisão”
“Se os países fizerem esta transformação, seguramente terão melhores resultados e sistemas
de saúde mais sustentáveis, que são uma melhor
economia. Há estudos que mostram que se
Portugal entrar por este caminho, pode ter mais
10% do PIB em 2040. O digital é uma autoestrada
que se abre para acelerar o futuro”

A METAVERSE RHAPSODY

KNS
chArliE FinK
xr’s exPlainer-in-chief, colunista da forbes
e autor de ebooks sobre ar
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“Acreditamos que o metaverso é mais um estágio
da evolução da internet. O momento é agora e
estamos na altura de mergulhar de cabeça. Muito está ainda para ser imaginado, no momento
em que vivemos na era da internet of place, que

“Devemos separar o potencial dos NFTs do
que eles são hoje. Temos muitas dinâmicas
relacionadas com arte, com transações de ativos
que criam um mercado que acaba por estar
sobrevalorizado. Mas o seu potencial é enorme.
A dinâmica do metaverso e da aplicação de NFTs
não se restringe ao mundo digital. É digital, física
e virtual”
“Temos já mais de 130 empresas que trabalham
em tecnologias imersivas. Há um volume de
profissionais muito grande. E em muitas áreas,
como a formação e educação, turismo, saúde e
retalho, há muitos bons exemplos de aplicação
de tecnologias imersivas”
“O metaverso não está ao virar da esquina. Temos tempo para entrar e construir um metaverso
que vá ao encontro do que queremos. Contamos
para tal com tecnólogos, mas também com
antropólogos, sociólogos e pessoas com outras
competências que nos ajudem a criar estruturas
e ambientes”

“O metaverso agora pertence a todos. E está
na mira de todos, apesar de ainda haver muitos
obstáculos a que aconteça. Todos estão a correr
para esta nova coisa brilhante, para a tornar
uma realidade. Mas terá muito para andar até se
tornar um produto de consumo”
“Conseguir obter um metaverso influenciador e
importante deverá levar ainda muito tempo, porque há muitos obstáculos ao seu desenvolvimento. O meta layer ainda não foi inventado, o 5G não
será suficiente como infraestrutura, os sistemas
operativos serão incompatíveis, há fronteiras
entres países e há consequências negativas, como
a propaganda ou o dark metaverse”

KNS
PEdro PoMbo
managing director da accenture song

lUÍS brAvo MArTinS,
Presidente da secção rv/rv da aPdc

“Como preparar este futuro digital com o metaverso? Programando, desenvolvendo e garantindo a educação que as pessoas precisarão de ter
e as capacidades para trabalhar com as novas
ferramentas. Precisaremos de governance e de
organizações descentralizadas. E da boa e velha
regulação, porque temos que ser responsáveis
pelos nossos atos no metaverso. Espero que seja
este o caminho”

MAriA MArGAridA AzEvEdo,
resPonsável Pela universidade edP na edP
PeoPle & organiZational develoPment global
unit
“Na EDP, reforçámos as capacidades do ensino
virtual e as tecnologias de realidade virtual e
aumentada são claramente uma mais-valia neste
formato de aprendizagem das pessoas. Estamos
num mundo em que todos os dias temos de
aprender”
“Temos as nossas pessoas espalhadas por todo
o mundo, em 28 países. As experiências virtuais
e imersivas permitem-nos estar mais juntos e
ter acesso, conhecer e aprender de forma muito
mais democrática. Quando bem aplicadas para

fins de aprendizagem, elas apresentam muito
mais vantagens do que desvantagens”

“A pandemia ajudou a transformação digital, mas
há outros elementos. Temos que aprender novas
tecnologias, que vão moldar o futuro. Sabemos
que as empresas têm que apostar hoje no que
pensam que será o cenário onde vão estar a
competir no futuro”

“Não vamos deixar de estar num mundo social
e o que as pessoas e as empresas procuram são
relacionamentos. A nossa projeção digital é a
nossa identidade, mas mais do que queremos
ser e não do que somos. Na dinâmica da equipa
pode ajudar, mas tem que se ver a ética e as
fonteiras do que somos enquanto ser humano”

DIGITAL
TRANSFORMATION

KNS
Michael Wade,
Professor de Inovação e Estratégia e Diretor
da IMD Global Center for Digital Business
Transformation
“Transformação digital é uma mudança organizacional através das tecnologias digitais para
reforçar a performance. Não é um fim ou um
resultado, mas um meio para lá chegar. Não é
um projeto, mas uma mudança organizacional. É
mais ambiciosa, pelo que a sua taxa de sucesso
é bastante baixa: 87% dos projetos falham as
expetativas”
“Há grandes erros que as empresas fazem na sua
transformação digital. Focarem-se no digital por
ser digital, focarem-se nos disruptores ao invés
de se centrarem na disrupção, e gerir o digital
por silos, pela única razão de que é mais fácil
assim. Mas os benefícios resultam da escala,
tem que fazer sentido. A componente mais
importante e desafiante é a cultura, o mindset”
“Se quiserem transformar-se digitalmente com
sucesso, todas as organizações têm que questionar como é a sua orquestra. Como conseguem
juntar todos os elementos do roadmap. Porque
mesmo com tudo será difícil e um desafio obter
sucesso no processo de mudança”

Philippe Bournhonesque,
CTO do Devoteam Group

THE FUTURE OF
CUSTOMER EXPERIENCE

“Se mudarmos a relação com o consumidor,
temos que mudar a forma como a empresa e os
seus parceiros operam. Temos que ser criativos
na forma de utilizar a tecnologia para disrromper,
não apenas na mudança da experiência do cliente, mas na forma como a organização trabalha”
“A disrupção não é apenas uma nova ideia. É
muito mais do que isso, um starting point. É, por
exemplo, a forma como mudamos a experiência do consumidor ou como usamos o design
thinking para criar novos produtos. É um misto
de tecnologia com negócio, envolvendo todos,
desde os líderes aos arquitetos de produtos, para
criar algo que muda a forma de operar”
“A pandemia teve influência na transformação
digital. Foi um argumento acelerador, com as alterações que implicou nas nossas vidas pessoais
e na forma como as empresas hoje funcionam”

Pedro Gonçalves
CIO da Teleperformance
“Há dois tipos de aproximação que as marcas
têm tido à utilização das tecnologias de realidade estendida: ativações pontuais para suportar
o ciclo de vida do consumidor, com pequenos
pontos de melhoria; e aproximações mais
imersivas e focadas na realidade virtual, até com
criação de uma loja no metaverso e realidades
mais imersivas”
“Temos desafios para ultrapassar na experiência do metaverso. O principal tem a ver com a
tecnologia e infraestrutura: o 5G vem resolver
algumas coisas, mas teremos que ir ao 6G.
Depois, há a questão da multiplicidade dos metaversos. Assim como a falta de equipamentos
para aceder a estas realidades imersivas. Mas
vamos lá chegar”

Paulo Cardoso do Amaral,
Professor Assistente da Católica Lisbon
“Não temos uma bola de cristal, pelo que é
difícil antecipar como se poderá ter sucesso.
Quando entramos num processo de transformação digital, temos que definir bem os objetivos
e estratégia, o que é difícil. Por isso, uma
competência essencial para o sucesso é o que
chamamos de Digital Business Agility”

“Temos que perceber a tecnologia para
podermos construir valor e propósito. Tem que
se desenhar uma costumer journey dos clientes,
para saber onde se pode acrescentar valor,
avançando-se para o design thinking para acrescentar valor com as tecnologias, para uma fase
de prototipagem e definição do produto final”

“Uma transformação digital é um projeto de
liderança, onde toda a gente tem que estar
envolvida. E começa-se sempre pela visão que
vai criar valor. A proposição de valor é essencial
no processo, criada com value drivers, plattform
value e experience value. Essa é a abordagem
que está na base de uma proposta que seja
realmente disruptiva”
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INNOVATING FOR A
GREENER INTELLIGENT
WORLD

Tony li,
ceo da huaWei Portugal
“Saber como podemos na indústria das TIC
responder aos desafios de sustentabilidade e de
Green IT é essencial. Para tal, devemos apostar
na descarbonização e na digitalização. Devemos
implementar sistemas mais sustentáveis”

“Quando pudermos fazer o uploading da computação, memória e armazenamento da cloud
5G, veremos coisas interessantes. A tecnologia
será cada vez mais pequena, mais barata e
com maior performance. Quando pensarem na
utilização do 5G no futuro, não assumam que vão
usar dispositivos que usam hoje. Porque não vão.
Há um vasto conjunto de nuances que nunca
vimos antes. Até se poderá pôr a ver uma pessoa
considerada legalmente cega”
“A combinação de múltiplas tecnologias permite
fazer um sem número de coisas. Estamos apenas
a tocar a superfície das possibilidades trazidas
pelo 5G, que nos abre realmente a porta para
oportunidades fantásticas e novos casos de
uso. É uma fase entusiasmante. Enquanto o
5G é bidimensional, o 6G será tridimensional e
chegará por volta de 2030 ou 2035. Portanto,
haverá enormes oportunidades”

ENABLERS THAT ARE
TURNING 5G INTO
REALITY

“Para reduzirmos as emissões de carbono, acreditamos na aplicação de green sites, de redes
sustentáveis e de green data centers. Estamos,
por exemplo, a aplicar refrigeração líquida ou
aplicação de gestão inteligente para otimizar o
funcionamento e reduzir as emissões”
“Considero que no nosso caminho tem de estar
a abordagem dos 3 R’s: Reduzir, Reutilizar e
Reciclar. É uma abordagem essencial. Devemos
trabalhar em conjunto para construirmos um
mundo mais verde e mais tecnológico”

THE NEXT GENERATION

MATThEW GriFFin,
fanatical futurist
“Realidade aumentada, realidade virtual, IA,
blockchain, impressão 3D ou 5G. São todas
tecnologias exponenciais e a base sobre a qual
todos os produtos e serviços serão construídos.
Estão integradas em quase todas as partes da
sociedade e vão criar as próximas gerações de
ofertas. Quando olhamos para o que as tecnologias nos podem dar nos próximos dez anos,
como o 5G, é espantoso”
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SérGio cATAlão,
country manager da nokia
“O mundo mudou e enfrentamos desafios como a
pressão climática e a desigualdade nos acessos.
A tecnologia é fundamental para resolver os
problemas, criando infraestruturas críticas de
comunicação como o 5G, que é um enabler de
outras tecnologias disruptivas essenciais para a
transformação digital”
“O setor tem uma oportunidade única de
participar numa nova revolução industrial. O 5G é
um enabler fundamental para que isso aconteça.
Vai permitir voltar a colocar as fábricas junto dos
consumidores, mais simples e mais pequenas.
Há uma oportunidade imensa para a Europa se
reindustrializar nesta 4a revolução industrial”
“O 5G convoca todos a não deixar ninguém para
trás. Sendo uma das redes críticas de comunicação que vai ligar coisas e pessoas, tem que ser
visto como uma oportunidade para reestabelecermos o acesso aos recursos, que continua a
ser desigual. Num novo ciclo de crescimento, a
segurança é essencial”

SoFiA vAz PirES,
ceo da ericsson Portugal
“Como em qualquer outra área, nas TIC é fundamental que trabalhemos em conjunto nos investimentos – empresas, operadores e governos.
Precisamos que todo o ecossistema olhe para
esta componente de inovação e tecnologia como
um veículo transformador para a indústria e para
a sociedade. Temos que encontrar projetos que
revolucionem a nossa sociedade”

TELECOM
INFRASTRUCTURES COVERAGE SOLUTIONS

“Há uma nova forma de olhar para Portugal:
estamos no centro entre a América e a Europa
e podemos ter o papel de ponte entre os dois
continentes. Os cabos submarinos são um
exemplo e o 5G pode complementar essa rede.
Acresce o mar e o seu potencial. O 5G aplicado à
possibilidade de retirar mais valor económico do
mar tem muitas possibilidades e oportunidades”

nUno cArvAlhoSA,
ceo da cellnex Portugal

“O 5G pode dar garantias ao nível da segurança.
Qualquer sociedade avançada e sofisticada
necessita de uma rede de telecomunicações
que seja robusta. Posicionando-se o 5G como
um elemento transformador da sociedade e
das empresas, a componente da segurança é
mais importante como nunca. Esperamos que a
indústria colabore para definir standards”

“As infraestruturas de telecomunicações são os
alicerces da comunicação de dados. A atividade
que tem havido em fusões e aquisições a este
nível em Portugal, de acordo com o princípio da
especialização, tem garantido aos operadores
liquidez para investir em áreas mais importantes,
como qualidade de serviço, inovação, diferenciação e reforço da sua competitividade”

“Em menos de três anos, foram investidos
nas infraestruturas em Portugal quase 4,5 mil
milhões de euros. A opção dos operadores por
não gerirem diretamente esta área resulta de um
natural evoluir do mercado, com a consciencialização de que a detenção de infraestruturas já
não é um fator estratégico de diferenciação entre
operadores verticalmente integrados”
“Este negócio presta-se a ser explorado de uma
forma pan-geográfica. A Cellnex e a Vantage
são exemplos disso, com presença em toda a
Europa. E há outros que estão em mais do que
um continente. Neste momento, a Cellnex só em
infraestruturas para comunicações móveis, gere
mais de 100 mil infraestruturas nos 12 países
onde estamos”

5G GREAT TELCO CTO
DEBATE

do 5G é a existência de tanta infraestrutura já
instalada no país, às vezes em triplicado. A rede
5G é também fixa e precisa da infraestrutura.
Não haveria 5G sem fibra”
“Todos os use cases são exemplos das indústrias
mais avançadas no planeta. O tecido económico
do futuro de Portugal vai precisar do 5G e se as
empresas não fizerem esta evolução vão ficar
para trás. O que estamos a fazer é facilitar a
evolução tecnológica. Sabemos que é inevitável.
Mas os ciclos de investimento são longos e o
upskilling do talento demora tempo”

João Teixeira,
Chief Technology Officer da Altice
“Tivemos um período complicado do leilão.
Perdemos algum tempo face à Europa, mas
conseguimos de alguma forma aprender com
coisas que funcionaram bem e mal. Hoje, o 5G
é uma realidade e estamos disponíveis para
levá-lo para a frente”

Paolo Favaro,
Managing director da Vantage Towers
Portugal
“Falamos de algo tangível quando falamos
de infraestruturas distintas, como torres,
infraestruturas no topo dos edifícios ou infraestruturas dedicadas a necessidades específicas.
Coletivamente, funcionam como um enabler para
a transmissão do sinal”
“O mercado de infraestruturas é um grande
negócio e vai continuar a crescer. O que vemos
agora na Europa aconteceu uns anos antes em
mercados como os EUA. Vamos ter cada vez mais
players especializados na construção, manutenção e operação de infraestruturas, libertando os
operadores dessas tarefas”
“Estamos num diferente estádio de maturidade
do mercado. É cada vez menos importante para
os operadores de telecomunicações deterem
esta área, que está cada vez mais centralizada
em players específicos, que têm aí o seu core
business. E vamos continuar por este caminho,
oferecendo qualidade dos ativos, capacidade de
entrega e detenção do know-how certo para o
negócio”

“A tecnologia é nova para todos. Existem mercado mais maduros, com use cases que funcionam
e outros não. Estamos a dar os primeiros passos,
mas ainda temos muito para aprender. Trata-se
de uma tecnologia nova. É mudar o paradigma e
abrir uma série de oportunidades. É preciso que o
mercado e as empresas acreditem e que venham
para a equação”
“Muito já foi feito de use cases com o 5G. Agora
temos que partir para a ação. O setor está preparado. Temos que convidar as empresas a virem,
tem que haver uma vontade grande do setor
empresarial para se envolver e passar à ação”

Jorge Graça,
Administrador da NOS

Paulino Corrêa,
Chief network officer da Vodafone Portugal
“O 5G é uma rede poderosa e muito mais aberta.
Temos que construir a rede como uma plataforma, que será integrada com serviços, permitindo
desbloquear mais valor. O ecossistema tem
que ser alimentado por parceiros e clientes e
as grandes soluções vão ser encontradas pelos
clientes, com impactos no consumidor final, em
muitas áreas que ainda nem sequer sabemos”
“A plataforma de conetividade do futuro terá
que ter 5G, que tem um potencial que ainda
não se consegue prever. A criação de valor vai
ter que envolver vários atores e não pode ser
feita por amor à tecnologia em si, mas para
problemas reais que têm de ser endereçados. É
um investimento que é necessário e temos de
estar preparados”
“Ninguém está 100% livre de um ciberataque.
Isto é uma nova realidade e temos de criar
condições para que situações destas nunca se
voltem a repetir. Ou, se acontecerem, há que saber diminuir o risco. Quem diz que está livre, está
a enganar-se a si próprio. Enquanto operador,
somos, de facto, um veículo de ataque”

“O 5G é um enabler para as empresas se
desenvolverem. Foi um tempo perdido para as
empresas perceberem os ganhos. Esse é o atraso
que agora é mais complicado de recuperar,
porque não depende só de nós. Objetivamente, é
preciso tempo. Não dá para acelerar. Esse foi o
tempo que foi perdido e não é recuperável”
“Enquanto país temos a sorte de ter ótimas
infraestruturas, quando outros não o tinham.
Uma das coisas que facilita o desenvolvimento
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1st DAY
CLOSING REMARKS

que estão a mudar. Esta é, provavelmente, a
primeira guerra digital da história. No século XXI,
temos o espaço digital no centro das grandes
transformações”
“Temos um desígnio muito forte de fazer a
transformação estrutural da economia. De alterar
o perfil produtivo e incorporar cada vez mais conhecimento e inovação em todos os processos,
para criar alto valor acrescentado e desenvolver
clusters ainda mais fortes, para as exportações
nacionais serem mais sustentáveis”

Mário cAMPolArGo,
secretário de estado da digitaliZação e da
moderniZação administrativa
“Vivemos um momento muito importante, na
confluência entre a inovação tecnológica e a
transformação acelerada das organizações, da
forma de trabalhar e da democracia e da vida
em sociedade. Assumo-me como um otimista
tecnológico: a tecnologia tem imenso potencial,
mas é um facilitador e não um fim em si mesmo”

“O paradigma da digitalização das empresas
pode mudar os sistemas de produção e de fabrico, tornando-as muito mais ágeis e alinhadas
com a virtualização e a robotização. Poderá criar
um novo paradigma para o futuro. E o país está
preparado para isso. Temos uma grande vitalidade e temos de confiar e apostar nas empresas e
no sistema científico e tecnológico”

POST-COVID ECONOMY

DIA 12 MAIO

2nd DAY WELCOME

SérGio rEbElo,
economista e chair do dePartamento de
finanças da kellogg school of management
“Os humanos desenvolvem estratégias e
continuam a focar-se nelas mesmo quando se
prova que estão erradas. Os computadores não
têm este compromisso histórico e não têm em
conta jogadas passadas. Decidem com o que têm
em cima do ‘tabuleiro’: é essa a abordagem que
precisamos no mundo das empresas”
“É possível desenharmos algoritmos semelhantes aos do Google, mas nunca podemos competir
com a empresa porque não contamos com os
dados que tem para valorizar esses algoritmos.
As empresas com mais dados atraem mais utilizadores e conseguem assim ainda mais dados,
criando um monopólio natural que é difícil de
destronar”

AnTónio coSTA SilvA,
ministro da economia
“As fraturas geopolíticas que estão a acontecer
no mundo são preocupantes e temos na Europa
uma guerra de grande escala. Há muitas coisas
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“Há várias componentes básicas para a economia do dia a dia e para a economia digital que
estão em grande escassez e que são essenciais
para a nossa vida. O que acelerou as pressões
inflacionistas e as perturbações do mercado, que
não estava preparado para isso. Temos de pensar
como se reequacionam os preços nesta altura
tão instável. A situação afeta as empresas e as
famílias, sobretudo as que têm pouca margem,
como em Portugal”
“Há uma reversão da globalização de produtos,
mas um aumento da globalização de serviços. O
que tem uma consequência: os centros de competências das grandes empresas mundiais que se
possam localizar em Portugal são a AutoEuropa
de ontem. Temos que tentar atrair investimentos
que sirvam a globalização de serviços que está
a acontecer”

“Sem as empresas não há revolução digital.
O governo tem um enfoque importante no
apoio ao empreendedorismo e às startups. Mas
assume também uma responsabilidade europeia.
Queremos ajudar a Europa a ter um papel mais
relevante na atração e retenção de talento
internacional”
“Estamos a criar estratégias nacionais de tecnologias disruptivas e planos de ação alinhados
com os princípios europeus e baseados em boas
práticas internacionais. Apostamos na concretização de uma nação digital modernizadora, que
não deixe ninguém para trás”

FiliPE SAnToS,
dean da católica-lisbon

“O mundo poderá ser dominado por duas grandes
tendências: a existência de plataformas digitais
onde muitas empresas de menor dimensão
podem listar produtos e ter acesso a consumidores; e dar a conhecer a forma como as grandes
marcas vão eliminar intermediários e passar a
falar diretamente com os consumidores.”

“Hoje, é um enorme risco não apostar na
inovação. Com a globalização dos serviços,
haverá uma ou duas grandes empresas em cada
setor. As empresas médias que não têm produto
muito diferenciado ou uma marca muito forte são
as que vão ficar a perder. Terão de sobreviver e
criar valor no mundo competitivo global e digital,
onde vamos viver no futuro”

PATrÍciA TEixEirA loPES,
associate dean da Porto business school
“A bolha rebentou e está a sair fora da panela. O
que está a acontecer é algo que já vinha de trás
e que está agora a arrastar a economia mundial.
Com a guerra a trazer uma pressão adicional
sobre os preços. O tema do trabalho também vai
ter implicações no futuro”
“Estamos num contexto muito diferente e muito
novo na última década. Uma situação muito
complicada, com pressões sobre as empresas,

que se vão refletir na economia. Não é possível
fazer grandes previsões, mas vamos ter taxas
de juro elevadas e um decréscimo da economia.
O que é muito grave. Temos de continuar a
acompanhar estes check and balances”
“Estávamos a viver numa economia em que
tínhamos tudo disponível. Isso terminou e vamos
ter de aprender, pessoas e empresas, a gerir os
recursos que temos, que são mais escassos.
Terão de ser mais bem utilizados, de uma forma
cirúrgica. Portugal tem oportunidades únicas
para se posicionar neste novo mundo, nesta nova
geopolítica e geoestratégia”

RECOVERY AND
RESILIENCE PLAN DIGITAL IS ‘THE WAY
FORWARD’ TOWARD
NATION’S PROGRESS
AND PROSPERITY

KNS
Vanda Jesus,
Diretora executiva da Portugal Digital

transformação digital é tecnologia e talento.
Mas é, sobretudo, liderança e cultura, é termos
organizações com agilidade, espírito de propósito
e inovação”

António Saraiva,
President da CIP
“Definir prioridades hoje é quase impossível,
porque a realidade se altera todos os dias. Mas
há que antever o futuro e definir estratégias para
estarmos preparados. Sem dúvida que a digitalização é fundamental, já que qualquer avaliação
nos diz que caminhamos a passos largos para
um tempo novo, disruptivo, em que quanto mais
competências e capacidades tivermos, melhor”
“Mais do que recuperar, há que transformar a
nossa economia. Mas a assimetria e a dimensão
do nosso tecido empresarial geram diferentes
estádios de desenvolvimento. Sendo que as
grandes e médias empresas se encontram num
ritmo de transformação superior às pequenas e
micros. Estas, se não acompanharem a dinâmica,
estarão fora do mercado, desaparecem”
“Não sei se o PRR é a última oportunidade, mas
sei que temos aqui uma janela para dar um
salto quântico no nosso desenvolvimento. É um
caminho que se está a fazer. Portugal tem coisas
excelentes e a inovação deve ser uma prioridade.
É uma obrigatoriedade de todas as organizações”

“Quando se apresentou o Plano de Ação, em
março de 2020, lançámos 12 projetos emblemáticos. Nos dois últimos anos, com a necessidade
de acelerar os planos digitais, e com grande parte dos projetos já executados ou próximo disso,
passámos a ter 28, reforçando-se em paralelo o
investimento, através do PRR”
“Quisemos perceber, no ciclo de vida das
empresas, quais são os projetos incluídos no PRR
em termos de digitalização e de processo de inovação. Envolve a capacitação digital, a transição
digital e a catalisação, num valor total de 600
mil milhões de euros de investimento. Houve um
esforço para encontrar medidas e iniciativas que
resolvessem problemas reais das empresas”
“Na capacitação digital das empresas, temos
duas grandes medidas com reforço de financiamento: a Academia Portugal Digital, uma
plataforma que permite reunir tudo o que é
formação digital nas várias áreas; e o Emprego+
Digital 2025, ainda a lançar, que aborda a capacitação em tecnologias digitais, para responder
aos desafios e oportunidades de vários setores
económicos”

Daniel Traça,
Dean of NOVA SBE
“Vivemos num mundo cheio de desafios para as
empresas. A digitalização representa crise para
quem ficar parado e oportunidade para quem
tiver agilidade e souber responder. Vale a pena
pensar a longo prazo, mas os desafios estão
sempre a mudar e há que saber reagir e agir para
nos prepararmos para a mudança”
“Temos sete unicórnios em Portugal. Podemos
começar de novo. As boas ideias em Portugal têm capacidade de ir buscar os fundos e
crescerem. Desde que exista mindset de escala,
de crescer e de pensar no longo-prazo. A

“Nas empresas há um problema de liderança
e um problema educacional. Não pensam no
longo-prazo com o dinamismo que é necessário.
Temos empresas que ainda funcionam de fato
e gravata, com demasiadas normas. Falta-lhes
o espírito de uma startup, pois só assim é que
haverá transformação digital. Temos de mudar a
forma de trabalhar”

WHY ECONOMICS NEEDS
A MORAL DIMENSION

KNS
Sir Paul Collier,
Professor de Economia e de Política Pública
na Blavatnik School of Government,
Universidade de Oxford
“Nos últimos seis meses, assistimos à tempestade perfeita de choques que ninguém antecipava.
Nos mercados, fornecimentos, custos e procura.
Houve choques massivos nas expetativas dos
líderes, sejam de negócios ou políticos. E vieram
da Ucrânia e de Zelensky, que mostrou um novo
modelo de liderança ética. É um líder preparado
para morrer pelas suas crenças”
“Os negócios perderam a confiança dos cidadãos. É um fenómeno mundial. Isto porque, de
forma repetida, os negócios colocaram os lucros
acima do propósito e não confiaram na sua força
de trabalho, ao estilo Putin. O resultado foi uma
polarização entre uma minoria que teve muito
sucesso e uma maioria que não o conseguiu”
“Os líderes empresariais e os políticos têm a
oportunidade de nos elevar às melhores capacidades da natureza humana ou arrastar-nos para
as piores, como a ganância, egoísmo ou preguiça. A vantagem dos líderes, especialmente os de
IT, face aos políticos, é que os negócios podem
mover-se rapidamente. No IT, há velocidade de
reação e um mindset de rápida aprendizagem a
novas situações e expectativas e mercados. A
mudança é uma oportunidade”
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os jovens já estão predispostos para a ciência e
tecnologia. A questão é: o que acontece depois?
O problema é que não acontece nada. Não há
uma sequência”
“O que temos de começar a fazer são atividades
de desenvolvimento, contínuas no tempo e que
permitam aos jovens progredir, explorar e aprofundar a sua curiosidade natural na tecnologia. É
isso que temos feito até agora”
PAUlo PorTAS,
Presidente do #dbc2022
“É verdade que o capitalismo é o único modelo
económico com capacidade para trazer progresso
constante à Humanidade. Não o devemos abolir,
até porque não sabemos o que colocar no seu
lugar. Todas as recentes experiências de fazer
diferente, ou o oposto, foram um desastre”

“Os jovens já não estão tão predispostos para um
trabalho mais convencional. Torna-se difícil às
empresas competirem com a sedução que tem
um unicórnio, que é muito mais livre e permite
outra autonomia ao talento. Mas as grandes
companhias podem adaptar-se e ir ao encontro
dos jovens. Há mercado para todos”

“Até aos anos 80, o capitalismo tinha capacidade
de resolver os seus problemas. É mais flexível
e adaptável, mas a falha atual está a demorar
tempo a ser resolvida. Aprender em ação e corrigir para fazer melhor da próxima vez é o melhor
caminho. O experimentalismo é importante para
reformar e não os grandes anúncios de reformas.
Trazendo para o debate a ética e não a moral”
“Temos de descentralizar responsabilidades,
dinâmicas e comunidades empresariais. E criar
incentivos para um território mais balanceado. As
metrópoles devem partilhar a sua prosperidade
com o resto do território. Somos globais e locais
ao mesmo tempo. No futuro e no presente, as
cidades e vilas são uma grande parte da nossa
identidade”

TALENT MANAGEMENT IN
THE DIGITAL AGE:
COUPLING EDUCATION,
TRAINING AND FOREIGN
LABOUR

“As empresas nacionais estão hoje confrontadas
com um grande desafio: o lago aumentou. O
nosso talento nacional olha para as oportunidades de um ponto de vista global. Há que tentar
cuidar das pessoas de outra forma e, acima
de tudo, ser muito ágil naquilo que é a nova
proposta de valor para estas pessoas”
“A mudança tem que ser muito cultural. A gestão
de pessoas também tem de mudar. Temos
assistido a uma mudança nas empresas na sua
relação com o cliente e na sua transformação
digital, mas o mesmo não se verifica na sua capacidade de gestão de pessoas. Aqui a liderança
vai ter um papel fundamental”

MAnUEl GArciA,
coordenador nacional do uPskill – digital
skills & jobs
“O UPskill vem das empresas e desafia as pessoas que estão desempregadas ou em setores
que serão automatizados para uma requalificação tecnológica. Sem ter medo, porque há
oportunidades de emprego para preencher. O
programa dá conhecimentos-base para entrar
nas várias áreas de especialização. Exigindo
como retorno uma grande motivação”

“Cada vez mais, os temas ligados ao work
life balance, propósito e sustentabilidade,
dentro do que é a finalidade da organização são
absolutamente fundamentais para a tomada de
decisão. O mesmo se passa com a forma como
interagimos com as pessoas, tema crítico em
termos de employer branding da organização. Há
muito para fazer”

“O UPskill não é uma atividade de formação,
é um plano de mudança de vida. Sendo que
as áreas de formação são escolhidas pelas
empresas, que são envolvidas pelas instituições
de ensino superior, para definir o programa
formativo”
“Quando falamos em requalificação, esquecemos que essas pessoas têm uma experiência de
vida, que para as empresas e para o seu negócio
também é muito importante. Tudo o que é a
nossa experiência tem reflexo na forma como
estamos nas empresas e como nos dedicamos”
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hUGo bErnArdES,
managing Partner da the key talent

FrAnciSco cAbrAl MAToS,
Partner de tax Practice da vda

PEdro MArcElino,
cofundador e ceo da treetree2

“Já existem alguns mecanismos para mitigar
a tributação, que nem sempre se conseguem
divulgar da melhor forma. A verdade é que
a carga fiscal é um problema no país, mas já
temos um conjunto de iniciativas que foram
feitas e colocadas à disposição que não têm sido
aproveitadas como uma oportunidade para atrair
e reter talento”

“Já está a ser feita muita coisa para atrair os
jovens, mas ainda não é o suficiente. Em termos
de divulgação, de facto há muita coisa a ser feita
para divulgar a componente tecnológica. E todos

“Talvez tenhamos uma dificuldade específica,
que é a de ao invés de só atrair talento de fora,
reter o talento que temos dentro de casa. O
sucesso de regimes como os residentes não

habituais ou o Startup Visa são exemplos que
desde o primeiro momento valorizaram o setor
tecnológico”
“Precisamos de uma política concertada que
permita reter talentos, com medidas consensuais
a nível parlamentar. A verdade é que a realidade
é muito mais rápida que o nosso processo
legislativo e legal, que é muito moroso”

JOURNALISM IN THE
DIGITAL AGE

“Somos um motor de busca e falo apenas como
tal. A solução para o combate à desinformação não está 100% no algoritmo ou 100% no
manual. Está num híbrido entre o humano e a
máquina que decidem em conjunto. Isto é o
futuro”
“Não há algoritmos perfeitos, como não há
humanos perfeitos. Temos que remover rapidamente a informação falsa e dar mais destaque
ao conteúdo com autoridade. Sabendo gerir a
monetização de alguns conteúdos e reduzindo
o incentivo para as notícias que vão contra o
que dizem as autoridades e a sociedade. Jogar
com estes dois elementos, conjugando com a
componente humana, é o caminho”

António Costa,
Publisher do ECO, jornalista e ‘web addicted’

Charles Huguet,
Managing director da Airbus GBS
“Viemos para Portugal porque pensamos que
existe um ecossistema específico em dois
aspetos: nas competências tecnológicas e numa
oferta de global business services com pessoas
treinadas. De tal forma, que conseguem enfrentar desafios de qualquer parte do mundo”
“Num ano, conseguimos selecionar cerca de
200 candidatos e queremos ter 400 pessoas no
final de 2022. Acreditamos que a diversidade
impulsiona a inovação. Fiquei muito surpreendido
com a forte competição que existe pelo talento.
Temos que encontrar as pessoas certas e a
competição não nos está a ajudar”
“Confirmamos que as competências são de
muito alto nível, mas a quantidade de talento
não existe. O que significa que temos de criar
capacidade e velocidade. Já estamos a trabalhar
no UPskill e estamos a tentar entrar nas faculdades. Temos de conseguir contratar à velocidade
do negócio. Mas acredito que temos vantagens
competitivas”

“Jornalismo é jornalismo, qualquer que seja a
plataforma. Tem regras, princípios e objetivos.
Não muda por estarmos a trabalhar para um
meio de papel ou digital. A transformação para
o jornalismo digital o que traz são dados e
informação, o que permite decisões jornalísticas
e editoriais relevantes”
“O tempo encurtou-se no processo de decisão,
por via da concorrência de outros meios que não
de comunicação social. O que pode levar a mais
erros. A proximidade com os leitores é outra
vantagem do jornalismo digital. Conseguimos
interagir a qualquer hora do dia e tem que haver
capacidade para isso”
“Há um valor acrescentado nas parcerias, mas
estamos a fazer um caminho de partilha de
receitas e de negócio mais equilibradas. Os
jornalistas querem chegar ao máximo de leitores
possível e plataformas como a Google permitem
isso e têm que ter projetos sustentáveis. Também é verdade que as plataformas não vivem
sem parceiros locais”

Rita Figueiras,
Professora associada, Universidade
Católica Portuguesa
“A tecnologia sempre transformou o jornalismo
e este sempre se foi adaptando à mudança.
Mas com a entrada das plataformas digitais, o
modelo de negócio alterou-se substancialmente.
Tornou a relação mais assimétrica e o jornalismo
deixou de ter autonomia na sua relação”
“A capacidade negocial do jornalismo diminui
face a estas grandes plataformas. Há também
maior opacidade, pois todos desejariam saber
como é que são compostos os algoritmos. As
plataformas conhecem bem o jornalismo e os
utilizadores, mas os jornalistas não. Há uma
perda da capacidade de identificar as marcas,
que ficam diluídas nas plataformas digitais”
“A desinformação é uma indústria e tem uma
dimensão de negócio. A desconfiança no jornalismo é real e a desinformação alimenta essa
desconfiança. Quanto maior for a desconfiança
na política, maior é no jornalismo. Este sistema é
alimentado pela desinformação”

Bernardo Correia,
CEO da Google Portugal
“O caminho que temos estado a fazer é criar
um ambiente simbiótico com todos os parceiros
que fazem comunicação e conteúdos. A nossa
missão é organizar informação do mundo e
torná-la acessível e útil. As notícias representam
2% nas pesquisas, mas são essenciais. Nisto os
órgãos de comunicação social são absolutamente críticos”
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canal, mas tem uma componente digital que o
complementa. Isso é fundamental, para atingirmos todos os públicos e para que o espectador,
o leitor ou o ouvinte tenham cada vez mais
informação”

TALK

“Quando produzimos conteúdo, fazemo-lo
a pensar nas duas vertentes: a emissão e o
digital. E isso já está a ser feito com resultados
muito positivos. Mas no digital, em termos de
escala, não existe ainda rentabilidade. Estamos
a caminhar a uma velocidade extraordinária e
amanhã poderemos ter as plataformas digitais
portuguesas com conteúdos diferenciadores”
PEdro nUno SAnToS,
ministro das infraestruturas e da habitação

FrAnciSco PEdro bAlSEMão,
ceo da imPresa

“Portugal é dos países da UE com maior cobertura de redes de elevada capacidade. Mas o país
não está totalmente coberto. A importância das
redes justifica que o governo assuma a responsabilidade de cobertura total da população com
redes gigabit. Por isso, investirá na implementação de redes onde os operadores não investiram
ou não têm intenções de investir”

“O digital é inevitável e mudou a forma de fazer
negócio. Mas temos de olhar para o mercado
português e perceber as suas características e
a sua velocidade muito própria. Temos que ir
testando os modelos tradicionais com modelos
on-demand”
“Os serviços de streaming podem ser uma
ameaça ou uma oportunidade. Se não nos
anteciparmos a este tipo de tendências, será
mais uma ameaça. Temos que nos posicionar
de forma correta e com o ritmo certo, para não
nos canibalizarmos. Temos de ter os nossos
objetivos estratégicos, tendo em conta a enorme
concorrência de outras fontes de conteúdo”
“Há espaço para todos e para conteúdo de
qualidade, seja de entretenimento, seja de informação. A TV vai continuar a ser um ambiente
regulado, que garante segurança aos anunciantes, com conteúdo produzido por profissionais
que asseguram a sua curadoria e qualidade”

lUÍS cUnhA vElho
membro do board da media caPital
“Os media têm um papel muito relevante na
manutenção da democracia. Temos que saber
fazer a distinção entre opinião e jornalismo. E,
cada vez mais, confirmamos que o jornalismo
continua a ter um papel insubstituível na defesa
dos valores democráticos”
“O peso do digital hoje é importante, mas é
visto a vários níveis. Por exemplo, a CNN é um
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nicolAU SAnToS,
Presidente da rtP
“Os operadores passam, como outras empresas,
por algumas dificuldades. Com o disparar dos
custos da energia, da inflação e da guerra,
que exigem um esforço importante. Não sei se
é uma tempestade perfeita para todos, mas é
uma tempestade. Fazer boa informação custa
muito dinheiro. E o mercado publicitário nunca
recuperou do trambolhão de 2008”
“Para o digital ser rentável, há uma questão de
escala, que é fundamental. O problema é que
escrevemos em português e a nossa escala é
menor do que qualquer site ou jornal que escreva em inglês, ou seja, de uma economia muito
forte. O nosso target é relativamente reduzido e
isso, em termos de receitas, não é fácil”
“Quando não os podes vencer é melhor aliar-te a
eles. Portanto, é isso que tem vindo a acontecer.
É possível fazer hoje conteúdo que passa nas
áreas tradicionais e que tem um grande impacto
no streaming ou nas redes sociais. Estamos a
tentar fazer alianças com a Netflix, HBO, RTVE
ou com a televisão da Galiza, para nos permitir
potenciar as diferentes plataformas”

“O governo conta com todos, operadores,
regulador e autarquias, para lançar o respetivo
concurso público até ao final deste ano. Queremos aproximar-nos do país em que desejamos
viver: totalmente coeso, sem clivagens digitais e
onde todos têm o mesmo acesso a estas redes”
“Somos condicionados pela nossa geografia,
mas não somos dela prisioneiros. Com os cabos
digitais, podemos explorar as potencialidades
únicas da nossa localização geográfica. A nossa
costa tem excelentes condições para instalação
e operação de cabos submarinos e tem ganho
projeção crescente, com vários projetos nos
próximos anos. As infraestruturas digitais, os
centros de dados ou as redes de capacidade
elevada servem para tornar a economia mais
forte e melhorar as condições do país”

THE STATE
OF THE NATION
OF COMMUNICATIONS

quase 100 milhões de euros por ano em taxas regulatórias. Estas empresas pagam zero, quando
faturam num dia aquilo que de forma agregada
nós não faturamos num ano. Tem a ver com a
inércia legislativa ao nível europeu”
“Todos sabemos a importância do 5G na transição digital e os governos com perspetiva estratégica garantiram um investimento sustentável. Em
Portugal, fez-se o oposto. Criou-se o mecanismo
perfeito para desincentivar, a partir de uma regra
absurda, imoral e ilegal, de expropriação de
ativos privados em benefício de outros que nada
investem. É uma questão estrutural perigosa,
porque não é recuperável. Ainda vamos a tempo
de mudar”

Ana Figueiredo,
CEO da Altice Portugal
“Todo o investimento nas redes de telecomunicações foi feito até agora por privados. Acho que
é o momento de os atores públicos criarem as
condições e as medidas para investir nas zonas
brancas e não deixar ninguém para trás. Todos
estamos disponíveis para procurar soluções”

“Os operadores adaptam-se e vão continuar a
criar valor, mesmo que pouco. Quem vai pagar a
fatura de não termos condições para fazer uma
transição digital com sucesso vai ser o país. O 5G
é um pilar fundamental e não havendo condições
para a criação de um ecossistema dinâmico
de inovação, vai ser difícil que estejamos na
liderança digital”

António Costa,
Primeiro Ministro de Portugal
“Temos um esforço grande a desenvolver nas
infraestruturas 5G. É muito exigente, mas que
tem de ser cumprido. A meta é que, até ao final
de 2023, 75% das populações das freguesias
de baixa densidade e das regiões autónomas
estejam cobertas por 5G. Este desafio é decisivo
para a coesão territorial e para gerar novas
oportunidades de emprego”
“Portugal habituou-se a ver-se como periférico
face à Europa e foi penalizado por isso. Mas a
transição digital reconfigura a nossa geografia.
A confluência dos cabos em Portugal é uma
enorme oportunidade para a localização de investimentos no nosso país. Esta transição digital
reposiciona-nos à escala global”

“É uma pena que no leilão do 5G tenham promovido a entrada de novos operadores. Nenhum
de nós teme a concorrência, mas colocar mais
players no mercado, com condições privilegiadas
face aos que já cá estão a investir, parece-me
que cria um desequilíbrio crucial e que vai
penalizar ainda mais a nossa capacidade de
investimento no futuro”
“Em algumas matérias, temos regulação a mais.
Precisamos de reguladores que não tenham
crenças do século passado, que não impeçam
que o setor cresça de forma sustentável. Sempre
que o mercado esteve menos regulado, conseguimos atrair mais investimento. Assumimos
investimentos para durarem muitos anos e
precisamos de previsibilidade, de saber como e
quando haverá retorno”

CLOSING REMARKS

Mário Vaz,
CEO da Vodafone Portugal
“O nosso setor, comparado com outros na
Europa, é dos que tem menos rentabilidade do
investimento. Mas continuámos a investir mais
de 20% das nossas receitas, sistematicamente,
nos últimos 10 a 15 anos. Quando olhamos para
as obrigações do 5G, este nível vai manter-se ou
até piorar. Há um custo muito relevante que vai
beneficiar terceiros”

“Temos uma oportunidade extraordinária de nos
reposicionarmos nas cadeias de valor, mesmo
nas indústrias ditas tradicionais. Procurando
melhorar a produtividade das que já temos, mas
entrando noutras de maior valor acrescentado,
para termos uma economia mais competitiva,
que gere mais emprego e crescimento sustentável”

“No 5G, é essencial ter um ecossistema
colaborativo. Todos em conjunto temos que ter
abertura, disponibilidade financeira e assumir
riscos. O 5G vai ser naturalmente um sucesso,
pelo que representa. Mas todo este ecossistema
tem que acelerar. Temos de ser capazes de
trabalhar em conjunto”
Miguel Almeida,
CEO da NOS SGPS
“Cerca de 50% do tráfego de redes da NOS tem
origem em três plataformas: Netflix, Google e
Facebook. O que pagam para utilizar a nossa
infraestrutura é zero. Mas é mais grave que isso:
estamos a cumprir a net neutrality e pagamos

“A regulação dos últimos anos é como a dos
anos 90. Tudo se centra na questão do preço,
o que mostra que algo está errado. O preço é a
ferramenta mais fácil de disputa competitiva. A
questão é como nos diferenciamos na qualidade
do serviço e como estamos sempre à frente para
ter a melhor tecnologia. Para isso, é preciso
incentivo ao investimento, previsibilidade e garantia de sustentabilidade do setor, que deveria
ser um dos elementos-chave da regulação”
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MIX PArA chEGAr
A Todo o MUndo
mantendo-se como um evento híbrido, para concretizar a
ambição de chegar a todo o lado, o congresso da APDC reforçou
nesta edição a sua componente presencial. Uma realidade que
permitiu voltar a contar com mais iniciativas, como as Live
Talks, ou a criação de um espaço de exposição e demonstração
de tecnologias imersivas e as novas tendências do trabalho.
Conheça as múltiplas iniciativas paralelas.
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CONGRESS LOUNGE: DAS
TECNOLOGIAS IMERSIVAS À
REVOLUÇÃO NO TRABALHO
Com o reforço da componente presencial do
congresso, voltou a ser possível criar um espaço
físico, o Congress Lounge, com uma área de exposição. Assim, foram criadas duas áreas distintas.
A primeira foi o Immersive Technologies Demo Corner, uma área onde foi possível aos participantes
experimentar, de forma imersiva, alguns dos
projetos presentes, desenvolvidos em realidade
aumentada e realidade virtual. Empresas como
a Aerodrums, Axians, Cyango, Demmersions,
LarM, LikeRX, LusoSpace e Triumvrate marcaram
presença neste espaço, onde decorreram várias
demonstrações de soluções. Foi ainda criado
um espaço de Remote Work Revolution, com o
objetivo de apresentar soluções ao mercado para
o trabalho híbrido & remoto, numa altura de profundas alterações na forma de trabalhar. Assim,
esta área contou com demonstrações de equipamento e mobiliário da Cisco, HP, Huawei e Mood
Furniture. O espaço do Congress Lounge contou
ainda com stands da Capgemini Engineering, RTP
e Vantage Towers.
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UMA APP PARA GAMIFICATION
E MUITO, MUITO MAIS!
A edição de 2022 do Digital Business Congress
voltou a ter muitos photographers, movie directors,
evaluators, populars e travelers. Através da app do
congresso, promoveu-se entre os participantes
mais uma iniciativa de gamiﬁcation, com a qual
se criaram vários desafios, atribuindo-se no final
medalhas e prémios aos que estiveram mais
ativos nas várias modalidades de interação. Os
prémios atribuídos tiveram o apoio da Axians,
Dell, Devoteam, DXC, INCM, Lisbon Digital School
e NOS.
A app do 31º Digital Business Congress, disponível para iOS e Android, permitiu a todos os
congressistas aceder a um vasto conjunto de
funcionalidades, com destaque para acesso à
transmissão em direto das sessões do congresso
em português e inglês, assim como linguagem
gestual. Programa e oradores, com a possibilidade de pesquisar e filtrar, até à avaliação das sessões foram outras funcionalidades, assim como
assistir às live talks já numa fase pós-congresso.
E, para reforçar o networking, deu acesso à lista
de participantes, que podiam trocar mensagens
entre si.
O acesso aos patrocinadores APDC e do congresso, assim como aos expositores virtuais foi outra
funcionalidade a destacar. Assim, apostaram em
stands virtuais e interativos a Altice, Axians, Cellnex, Minsait, Teleperformance e Vantage Towers.
A aplicação permitia ainda o acesso direto aos
sites de todas as empresas patrocinadoras.
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LIVE TALKS: CONVERSAS
CURTAS DE DEBATE
Entre as múltiplas iniciativas lançadas no
DDC2022, um dos destaques foi um novo modelo de iniciativas, as Live Talks. Este é um formato
criado em exclusivo para os patrocinadores
anuais da APDC, onde os líderes das mais relevantes empresas tecnológicas presentes no
mercado nacional tiveram a oportunidade de
falar com um convidado/cliente sobre temas da
atualidade, numa conversa curta que teve como
objetivo trocar ideias e refletir. As associadas
Devoteam, Accenture, Deloitte, Minsait, DXC e
Inetum responderam ao desafio, convidando
para estes debates, respetivamente, a Auchan
Retail, EDP, IP Telecom, João Portugal Ramos
Vinhos, Euronext Lisbon e Transtejo Soflusa.
Estes eventos podem ser vistos no YouTube da
APDC (https://bit.ly/3bpI0Of), ou ser ouvidos no
Spotify (https://spoti.fi/3d4omIb).

APDC TEM NOVOS SÓCIOS
HONORÁRIOS

Maria Manuel Leitão Marques e Luís Marques
Mendes, presidentes de edições anteriores do
congresso, foram homenageados nesta edição
como sócios honorários da APDC. Este é um
reconhecimento da associação pelo relevante
contributo prestado à APDC na divulgação e
desenvolvimento das TIC. Como referiu na altura
o presidente da APDC, “uma organização que
não celebra o seu passado não tem futuro. Os
presidentes do congresso são fundamentais para
conseguir montar programas de elevada qualidade”. Luís Marques Mendes “adorou a experiência
de ser presidente de um congresso: “Aprendi
muito, aprofundando temas que não dominava, e conheci novas pessoas. Para mim, foi uma
grande oportunidade”. Já Maria Manuel Leitão
Marques assumiu-se como participante nos congressos da APDC há muitos anos, já que nestes
eventos se visa “antecipar o que vai acontecer, o
que é muito importante. E só se pode fazer com
quem trabalha no setor”. Ver mais em https://
bit.ly/3zVBTeg.
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1a EDIÇÃO DO PRÉMIO CIDADES
E TERRITÓRIOS DO FUTURO
Os vencedores da 1ª edição do Prémio Cidades
e Territórios do Futuro, uma iniciativa da APDC
destinada a reconhecer projetos pioneiros, ideias
e estratégias que tornem as cidades mais habitáveis, sustentáveis e economicamente viáveis,
foram anunciados no congresso. Lançado no
âmbito do Dia Mundial das Cidades, que se comemora a 31 de outubro, no âmbito da Secção
Cidades Saudáveis e Sustentáveis, contou com
a NOS como patrocinador oficial e com o apoio
da Randstad, na categoria Igualdade e Inclusão;
da Experis, na categoria Qualificações; da Galp,
na categoria Economia Circular e Descarbonização; e da Cellnex na categoria Desenvolvimento
Económico. No total, eram nove as categorias a
concurso.
Os projetos vencedores foram: Saúde e Bem-estar - Hortee by Fhlud e menção honrosa BALCãO
SNS 24; Igualdade e Inclusão - Centro de Cidadania Digital e menção honrosa Projeto Linhó
Circular; Qualificações - Plataforma RECODE;
Mobilidade e Logística - Letzgo Travel e menção
honrosa App CycleAI; Colaboração Intergeracional - Plataforma Digital dNovo; Relacionamento
com o Cidadão e Participação - O Nosso Chão;
Desenvolvimento Económico - Acelerador para
a Transição Energética do Porto (ATEP); e Economia Circular e Descarbonização - 100 ALDEIAS,
com uma menção honrosa para a Water Wise
System. Foi ainda criado um Prémio Supra-Categoria, para o Balcão Único do Prédio (BUPi), por
ser um projeto maturado, de elevado sucesso e
fortemente implantado. Saber mais em https://
premiocidades-apdc.pt/.
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2a EDIÇÃO DO BEST THESIS
AWARDS
Voltando, pelo segundo ano consecutivo, a distinguir as melhores dissertações de mestrado nas
áreas de tecnologias de informação, telecomunicações e media, os vencedores do Prémio Best
Thesis Award foram anunciados no DBC2022.
Esta iniciativa, que conta com o apoio do CEE Consórcio das Escolas de Engenharia, destinou-se
a alunos que tenham concluído mestrados numa
das Escolas do CEE, no ano letivo de 2020/2021.
Assim, na categoria de IT, o vencedor foi Miguel
Loﬀ Barreto, do Mestrado Integrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, do
Técnico; em Telecomunicações, a vitória coube a
Bruno Ribeiro Dias, do Mestrado em Segurança
Informática, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra; e em Media,
Aisha Animashaun, do Mestrado em Multimédia
da Faculdade de Engenharia da Universidade do
Porto, ficou em 1º lugar. Saber mais em https://
bit.ly/3vb0vgg.

JANTAR DE LANÇAMENTO
mostra PRIORIDADES DA CIP
Decorreu a 10 de maio o jantar de lançamento
do congresso, que contou com a apresentação
pública das “Prioridades da CIP para a Transição
Digital”. Este documento resultou do trabalho desenvolvido pelo Conselho Estratégico Economia
Digital da CIP (CEED), sistematizando as principais
dimensões para a transição digital, a modernização e competitividade da economia portuguesa.
Foram enunciadas 12 prioridades para o processo de transição digital, que serviram de mote ao
arranque do congresso. Entre elas, destaque para
garantir as infraestruturas tecnológicas, com uma
cobertura tendencial de 100% em fibra e 5G e as
infraestruturas-chave de acesso a cloud e segurança das redes e sistemas; qualificação digital
dos recursos humanos; promover a competitividade do ecossistema; digitalização acelerada do
Estado; alargar o mercado digital endereçável; e
garantir os incentivos públicos à digitalização.
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maria Falcão, co-Ceo da harpoon.jobs: 70% dos encontros que promove com candidatos e clientes realizam-se no seu meta oﬃce
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cidadania

harpoon.jobs

Quando um algoritmo
e um meta oﬃce se juntam
Já houve quem lhe chamasse o Tinder do recrutamento. É uma plataforma que
junta pessoas e empresas com interesses em comum. Tem muita tecnologia e
irreverência. Trabalha com todas as áreas de negócio, embora siga com atenção os
perfis web 3, ou não fossem eles o futuro.
TEXTO DE teresA ribeiro FOTO CEDIDAS

t

udo começou há seis anos, quando matthieu
Douziech, diretor de Recursos Humanos da
L’Óreal, em Espanha, fundou a sua própria
empresa em Portugal, país onde decidiu instalar-se por razões pessoais. Para o projeto convidou
maria Falcão, com quem trabalhou na multinacional
que acabara de deixar. Atraída pela ideia de criar um
conceito novo na área do recrutamento, maria aceitou: “matthieu percebeu que, neste universo, as coisas
eram feitas de forma muito tradicional, com processos
burocráticos, e quis trazer inovação, tecnologia e agilidade ao processo”, conta a co-CEO da Harpoon.jobs.
Decidiram criar uma solução 100% tecnológica,
mas depressa concluíram que no recrutamento não se
deve dispensar o toque humano. mantiveram a marca
que lançaram – Harpoon.jobs –, mas o algoritmo que
deu vida à plataforma que a introduziu no mercado
passou a ser apenas uma das componentes de todo o
processo que lideram e que cruza talento e emprego.
Hoje, maria acredita que criaram a fórmula certa,
que junta tecnologia, proximidade e imaginação: “Fazemos cerca de 70% de todas as reuniões com clientes
e candidatos no nosso meta oﬃce, que convidamos a
conhecer, numa visita virtual guiada, e que funciona
como um autêntico quebra-gelo”, revela. Esta forma
inovadora de receber e cruzar clientes e candidatos faz
sucesso e tem a vantagem adicional de cativar particularmente as gerações que estão a entrar no mercado de
trabalho e valorizam a novidade e a informalidade que
estão implícitos neste género de aproximação.
Numa época em que tanta gente se queixa da escas-

sez de talento, maria diz que na Harpoon.jobs a experiência tem sido o oposto: “Só nos é difícil encontrar
talentos porque há um mar de possibilidades por esse
mundo fora”, comenta, com um sorriso aberto.
Com uma equipa fixa de oito pessoas a trabalhar
em Portugal e consultores espalhados pelo planeta,
a plataforma soma e segue: “Em termos de faturação
duplicámos em 2021 em relação a 2019 (o ano antes
da pandemia) e, em meados de 2022, já fizemos a faturação de 2021, portanto estamos a crescer duas vezes
mais rápido, o que é um ótimo indicador”, partilha
maria, feliz.
O objetivo agora é afirmarem-se em novas áreas de
negócio, como o Desenvolvimento (com soluções de
assessement 100% digitais), o Mentoring e Coaching, que
querem desenvolver à escala mundial e com foco nas
áreas de Transformação de Negócio, Aceleração Digital
e Empreendedorismo e também programas de Liderança “experienciais e imersivos”.
O olhar da Harpoon.jobs é transversal: “Já não nos
limitamos ao recrutamento. Queremos ser um parceiro estratégico do cliente e acompanhá-lo na gestão das
suas equipas”.
A ambição é patente no discurso da co-CEO da
Harpoon, mas o brilho nos seus olhos explica-se pelo
entusiasmo que sente em poder dar a clientes e candidatos uma experiência nova, feita com um pé sempre à
frente do tempo, que é a condição necessária para que
a criatividade continue aos comandos de um projeto
que nasceu para surpreender.•
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ultimas

COLABORAR E COCRIAR NO 5G
Chama-se NOS Hub 5G e assume-se como um centro de inovação e um laboratório colaborativo e de cocriação em soluções da nova geração móvel. Foi inaugurado pela NOS com um investimento de 1,8 milhões
de euros, disponibilizando uma rede privada com tecnologia 5G Stand Alone, especialmente relevante para
experimentar e explorar novos use cases assentes nesta arquitetura de rede disruptiva. Este espaço de ideação, experimentação e transformação tecnológica está aberto a empresas, startups, universidades e parceiros,
reunindo e disponibilizando as mais avançadas capacidades técnicas, equipas e recursos. O projeto nasce
com o apoio de mais de 20 parceiros, na sua maioria tecnológicos, contando com a Nokia e Accenture como
parceiros fundadores, beneficiando das capacidades partilhadas e complementares às três organizações, e da
transferência de conhecimento e inovação da rede global de dezenas de hubs de inovação internacionais.•

REVOLUCIONAR PORTOS COM TECNOLOGIA
É uma prova de conceito para o setor portuário que
junta realidade aumentada, realidade virtual e inteligência artificial ao 5G da Vodafone. Está em curso no porto
de Aveiro e visa revolucionar a gestão de carga, minimizando ainda o impacto ambiental, reduzindo custos
operacionais e dando acesso a funcionalidades inovadoras de monitorização da operação, simulação digital e
gestão logística. Assente numa rede privada 5G de última
geração, em software logístico dedicado e em câmaras
de alta-definição, possibilita avanços substanciais na
localização, movimentação e armazenamento de cargas.
Este novo sistema baseia-se num core 5G Stand Alone
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dedicado, integra sensores 5G com uma série de aplicações de software inovadoras, recorre a um expert system
e a tablets com realidade aumentada e disponibiliza um
gémeo digital. Este é uma réplica do terminal em tempo
real construída com informações recolhidas a partir
da carga, do plano de carga, dos fretes e dos veículos.
Além de usar um algoritmo logístico especializado para
organizar e posicionar os fretes, com óculos de realidade
virtual, pode simular uma operação de carga completa,
verificando fretes e a sua posição e definindo a melhor
estratégia para a operação.•

SOLUÇÕES DE PONTA EM MOBILIDADE
tem Como objetivo contribuir para impulsionar a transformação do país num hub de excelência à escala mundial na
área das soluções de ponta para a condução autónoma segura e para o transporte sustentável. Chama-se Mobility Lab
e já arrancou em Gaia, pelas mãos da Capgemini Engineering. Com 350 pessoas, terá em 2025 cerca de 700. Já trabalha
com um leque de clientes de referência do setor automóvel, como a BMW, VW, Renault, Bosch, Continental e Panasonic
Automotive. A equipa responderá de forma célere e eficiente aos novos desafios com que se confrontam os clientes da
indústria automóvel. Terá a seu cargo o desenvolvimento de soluções inovadoras para o futuro, num espaço para testar
soluções em ambiente de I&D, que serão depois aplicadas a projetos reais e concretos. Já está a desenvolver um amplo
leque de projetos, como soluções de
condução autónoma, de conectividade
e ligação à cloud, soluções de verificação e validação automáticas com
recurso a IA, e soluções de arquitetura
e abordagens inovadoras ao desenvolvimento de software, tirando partido
do 5G e tendo em conta a cibersegurança.•

FACILITAR A VIDA AOS PROFISSIONAIS
pArA FACilitAr a vida de muitos profissionais, como os designers criativos, foi lançado o Huawei MateBook 16s. Com
um desempenho poderoso e um ecrã de grandes dimensões, é ideal para apoiar as mentes criativas que pretendem
transformar o seu espaço de trabalho em casa num miniestúdio criativo, à medida de cada um. Foi construído tendo em
conta a forma como as pessoas trabalham e a mudança rápida dos estilos de vida, com o trabalho híbrido a normalizar-se. Assim, o ecrã é um canal interativo entre o criador e o portátil e ostenta uma relação ecrã/corpo de 90%, dando aos
utilizadores um campo de visão mais amplo, sendo, ao mesmo
tempo, fino e leve, o que o torna perfeito para profissionais
que desejem deslocar-se livremente enquanto trabalham nas
suas criações. Responde à necessidade de usar frequentemente o Photoshop e a reprodução de cores mais precisas. Tem
software profissional e funções inteligentes.•
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ultimas

MIX ENTRE TRABALHO E ENTRETENIMENTO
destinA-se sobretudo à geração Z e aos jovens millennials, para lhes permitir trabalhar e entreter, seja no
escritório, em casa, no quintal ou no local de férias preferido. São os novos portáteis HP Pavilion acabados de
lançar pela marca, que tem dados que mostram que 52% dos consumidores compram um PC para a escola
ou no trabalho, mas mais de 30% também compram um PC para entretenimento. Sendo que grande parte
dos consumidores afirma que o seu PC não consegue acompanhar as necessidades de utilização. Para este
cenário, a HP criou o portátil HP Pavilion Plus de 14 polegadas e o portátil HP Pavilion x360 de 14 polegadas.
Trata-se do modelo Pavilion mais fino
de sempre, num chassis totalmente metálico. O processador série H até à 12ª
geração Intel® CoreTM e placas gráficas
até NVIDIA® GeForce® RTXTM 2050
4G permitem trabalhar melhor e jogar
intensamente com o OMEN Gaming
Hub. O HP Network Booster melhora as
ligações desde qualquer lugar e otimiza
o desempenho.•

PORTA DE ENTRADA PARA A EUROPA
A estAção de cabos submarinos de Carcavelos será o ponto ocidental da rota de mais de

8.700 km do Medusa, o mais longo cabo submarino do Mediterrâneo, que ligará nove países
de África e da Europa através dos seus pontos de
amarração em Portugal, Marrocos, Espanha, França, Argélia, Tunísia, Itália, Grécia, Egipto e Chipre.
Esta porta de entrada para a Europa resulta de
um acordo entre a Altice Portugal e o sistema de
cabos submarinos Medusa, operador de Infraestruturas Submarinas do Mediterrâneo. O Medusa
vai chegar a Carcavelos em 2024, num investimento de 326 milhões de euros. O cabo, que
será construído pela Alcatel Submarine Networks
(ASN), terá segmentos que integram até 24 pares
de fibras com um desenho de capacidade de 20 Tbit/s por par de fibras. O acordo com a Altice
Portugal permitirá que o primeiro segmento do Medusa, que liga a estação de Carcavelos,
Barcelona e Marselha, se torne uma realidade.•
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Já submeteu os projetos da sua organização
ao principal prémio de Transformação Digital
em Portugal?
Os Portugal Digital Awards® são uma iniciativa conjunta
da Axians e da IDC. Visam 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.
Não deixe escapar a oportunidade de ver o seu projeto
premiado e reconhecido!

Saiba mais informações em:

www.portugaldigitalawards.pt

Categorias e prémios desta edição:
Digital Transformation Awards
Best Future of Intelligence Project
Best Future of Customer & Consumers Project
Best Future of Work Project
Best Future of Operations Project
Best Digital Transformation Idea
Digital Industry Awards
Best Government Project
Best Banking Project
Best Insurance Project
Best Manufacturing Project
Best Energy & Utilities Project
Best Retail & Distribution Project
Best Consumer & Professional Services Project
Best Health Project
Best Education Project
Best Cultural & Media Project
Digital Grand Awards
Best Digital Sustainability Initiative
Best Digital Transformation Project
Best Digital Leader

