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Liberdade para trabalhar à sua maneira. 
O elegante e altamente portátil HP Elite Dragonfly apresenta 
as soluções de colaboração HP Presence1, a segurança reforçada 
do HP Wolf Security for Business2 e ainda uma bateria de longa 
duração para o acompanhar para qualquer lugar.

HP Dragonfly G3
Leve, poderoso, duradouro

Esteja presente, onde estiver
Com tecnologia HP Presence.

1. HP Presence requer a aplicação myHP e Windows OS.  
2. HP Wolf Security for Business requer Windows 10 ou superior, inclui várias funcionalidades de segurança HP e está disponível nos produtos HP Pro, Elite, Workstation e RPOS. Ver detalhes do produto para características de segurança incluídas e requisitos do sistema operativo.   
3. HP Dynamic Audio requer Windows 10 ou superior, compatível com colunas internas para PC e auscultadores analógicos.

Câmara melhorada
Veja todos os detalhes com as câmaras de 5MP e o HP Auto 
Frame, que o segue mesmo quando se mexe, para que a imagem 
esteja sempre focada em si.

Ajuste da iluminação
O ajuste automático ao ambiente envolvente garante que pode 
ser visto claramente em múltiplas condições de iluminação.

Ouça e seja ouvido
Melhore o seu som nas chamadas com o HP Dynamic Voice 
Leveling e reduza as interrupções com a redução de ruído 
baseada em IA 2.0.3

Saiba mais em hp.com/elitedragonfly

©  2022 HP Development Company, L.P.

https://www.hp.com/pt-pt/home.html
https://www.hp.com/pt-pt/laptops/2-in-1s/elite-dragonfly-convertible.html?jumpid=va_311e8c3e7c
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START

FALA-SE MUITO na mítica AGI (Artificial General 

Intelligence) como um objetivo de investigação e 

comercial para os sistemas baseados em AI em que, 

supostamente, um agente poderá ser capaz de aprender 

e executar qualquer tarefa cognitiva que um humano 

seja também capaz de levar a bom termo.

Fala-se, contudo, muito pouco, de pequenos – ou 

aparentemente pequenos – avanços que poderão 

trazer benefícios de desempenho, logo económicos, 

significativos, embora em termos que são, para a 

maioria das pessoas, invisíveis.

Dois exemplos tornarão mais claro este aspeto. Num 

espaço de menos de um mês, divisões de investigação 

de grandes empresas tecnológicas anunciaram que, 

com auxílio de IA, conseguiram melhorias – a níveis 

impensáveis anteriormente  – nalguns dos mais usados 

algoritmos usados quotidianamente por todos nós. 

HENRIQUE CARREIRO

Não é ainda geral, 
mas será

Uma divisão de investigação da Google anunciou 

ter encontrado um algoritmo novo para inversão de 

matrizes, capaz de melhorias de desempenho até vinte 

por cento face ao mais otimizado dos algoritmos atuais. 

Como a inversão de matrizes é usada em inúmeras 

aplicações, esta melhoria, embora invisível aos nossos 

olhos, tem efeitos compostos muito significativos (dar 

mais capacidades a dispositivos com menos recursos, 

por exemplo). 

Poucas semanas depois, outro organismo de investi-

gação, desta vez, da Meta, anunciou ter desenvolvido, 

com recurso a IA, um algoritmo de compressão de áudio 

que dá resultados indistinguíveis do MP3, mas com uma 

largura de banda dez vezes inferior. De novo, longe de 

mudar o mundo, mas algo que pode ser usado de imediato 

num conjunto de produtos (voz para zonas com muito 

pouca cobertura de rede, também por exemplo).

Não são saltos dramáticos, apenas mudanças incremen-

tais. Mas algo é certo: o próximo ano estará repleto 

delas. A AGI não está ainda ao virar da porta. Mas 

evoluções que beneficiam largas faixas de população e 

que sem AI não se teriam conseguido, essas sim, são a 

verdadeira generalização da AI.  

https://www.linkedin.com/company/it-insight


IT Operations & Infrastructure

Cloud & Security

Enterprise Application Integration

Data Analytics & AI

Enterprise Solutions

Low-Code Solutions

DevOps & Automation

Quality Management 

Professional Services

Somos uma consultora tecnológica, presente 
em 6 países, que oferece serviços e soluções 
para o apoiar na transformação do seu negócio. 

Fornecemos soluções centradas em infraestruturas, 
software, qualidade e pessoas. 

Portugal | Espanha | Holanda | Irlanda | Brasil | EUA 

https://www.noesis.pt/
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FLASH

89% dos membros de conse-

lhos de administração afirmam 

que o digital está, agora, incor-

porado em todas as estratégias 

de crescimento do negócio, 

indica um novo inquérito da 

Gartner. Contudo, indicam os 

dados, apenas 35% dos membros referem que alcançaram ou estão no 

caminho certo para alcançar os seus objetivos de transformação digital.

“Os conselhos de administração chegaram a um ponto em que a estra-

tégia de negócio digital e a estratégia global de negócio são uma e a 

mesma”, explica Jorge Lopez, VP Analyst da Gartner. “Embora os CIO 

tenham feito progressos significativos aproveitando a tecnologia para 

potenciar a excelência operacional, isso não é suficiente para perceber 

os benefícios estratégicos do negócio que os conselhos de administração 

procuram a partir de investimentos digitais”, acrescenta. 

Segundo indica a Gartner, os 

líderes de vendas precisam de 

reconhecer, priorizar e responder 

a sete tecnologias que irão trans-

formar as vendas até 2027 – a 

generative Artificial Intelligence 

(AI), digital twin do cliente, 

realidade aumentada e reali-

dade virtual, machine customers, 

humanos digitais, emotion AI e multimodalidade.

“A tecnologia está a assumir um papel ainda mais central no processo de 

vendas, e os principais Chief Sales Officers (CSO) precisam de se antecipar 

a uma série de inovações que irão perturbar significativamente a estratégia 

de vendas, o envolvimento, os preços e a capacitação”, afirma Noah Elkin, 

VP Team Manager na área de Vendas da Gartner. “As empresas já estão 

a ver o impacto da IA em muitas das soluções tecnológicas que utilizam, 

mas a generative AI em particular será um avanço que ajudará a escalar o 

conteúdo de vendas e o envolvimento”. 

CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO INCORPORAM 
DIGITAL NAS ESTRATÉGIAS DE CRESCIMENTO DO 
NEGÓCIO

TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS QUE VÃO AFETAR AS 
VENDAS NOS PRÓXIMOS CINCO ANOS

Segundo a Gartner, 89% dos membros do conselho de 
administração afirmam que o digital está incorporado em 
todas as estratégias de crescimento do negócio.

Generative AI e digital twin são algumas das tecnologias que 
mais deverão transformar as vendas até 2027.



Seguro. Acessível. Otimizado.

Com a plataforma de 
Resiliência de Dados da Arcserve

Livre-se de Ransomware

Data Protection. Disaster Recovery. Data Management.

arcserve.com 

https://www.arcserve.com
https://www.arcserve.com
https://www.arcserve.com
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IT SECURITY CONFERENCE: 
“É PRECISO NORMALIZAR A 
CIBERSEGURANÇA”

Um contexto repleto de situações que abrem as portas 
aos ciberataques mantém este tipo de crime em alta, 
e com tendência a aumentar. O conflito na Ucrânia 
veio agravar a exploração da vulnerabilidade dos 
dados, fazendo disparar os casos de ransomware cujo 
crescimento já tinha sido bem visível durante os anos 
de pandemia. As pessoas continuam a ser a maior 
fragilidade nas organizações.

FÁTIMA FERRÃO
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A CIBERSEGURANÇA é uma resposta essencial à digitalização das orga-

nizações. Mais do que uma mera solução de proteção, esta é agora uma 

peça fundamental na estratégia das empresas, independentemente da sua 

dimensão e setor de atividade. “É preciso naturalizar a cibersegurança e 

torná-la transversal a todas as empresas”, alerta Isabel Baptista. A coor-

denadora do departamento de desenvolvimento e inovação do Centro 

Nacional de Cibersegurança (CNCS), que falava na abertura da IT Security 

Conference, que decorreu no Montes Claros Secret Spot, em Lisboa, e foi 

organizado pela IT Security, publicação que pertence ao mesmo grupo da 

IT Insight, aponta esta ‘normalização’ como um dos maiores desafios para 

as organizações, a par com a aposta na influência das lideranças para que 

sejam uma voz ativa no meio empresarial. 

Com as atividades ligadas ao cibercrime a aumentar de forma exponencial 

desde o início da pandemia, em 2020, “esta tem que ser uma prioridade 

nacional”, reforça a responsável do CNCS. Isabel Baptista recorda que a 

tendência crescente nos ciberataques, com especial relevância para o ransom-

ware, mantém uma dinâmica muito acima dos níveis de 2019, e que foi 

agora reforçada pelo contexto geopolítico, nomeadamente, desde o início 

do conflito na Ucrânia. Portugal, aliás, tem sido um dos países com maior 

número de situações de ransomware, algumas delas bastante mediáticas. 

Os casos de ransomware continuam a explorar a vulnerabilidade dos dados 

usando, grande parte das vezes, a fragilidade humana como porta de entrada. 

Isabel Baptista revela que as pessoas continuam a ser os principais atores 

que, por desconhecimento ou descuido, permitem a entrada de software 

malicioso nos sistemas empresariais. A questão da literacia, muito incenti-

vada pelo CNCS através de um conjunto de programas informativos, é um 

problema cuja resolução aquela responsável vê como essencial e urgente.
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– Isabel Baptista, Centro Nacional de Cibersegurança –

https://www.linkedin.com/in/isabel-baptista-20051129/
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ABORDAGEM HOLÍSTICA, PRECISA-SE

O dia 12 de maio de 2017 ficou na memória de José Alegria, Chief Security 

Officer (CSO) da Altice Portugal. Esta foi a data em que o mundo sofreu um 

dos maiores ataques de ransomware de sempre, em que o vírus WannaCry 

se espalhou por milhares de computadores com sistema operativo Windows, 

em cerca de 150 países. Em Lisboa, a Altice não foi exceção e, como 

revela José Alegria, “esse foi o dia em que mudámos a nossa abordagem à 

cibersegurança”.

No palco da IT Security Conference, o CSO alerta para as caraterísticas catas-

tróficas que ataques como este podem gerar nas empresas e na economia, 

com forte impacto no Regulamento Geral da Proteção de Dados (RGPD) 

das organizações. É por isso que recomenda uma abordagem holística da 

segurança, um caminho que a Altice começou a trilhar em 2017 e que, na 

opinião de José Alegria, já está a dar frutos. Governance, inibição, defesa, 

resposta e recuperação são as dimensões da cibersegurança que o CSO 

recomenda que as organizações tenham em mente quando iniciarem a sua 

transformação. “Ao olhar de forma abrangente todas as áreas de uma orga-

nização será mais fácil implementar uma abordagem que garanta a inte-

gração de prevenção, proteção e recuperabilidade ativa”, assegura, aler-

tando a importância do tema ser abordado como um trabalho de equipa.

INTRUSOS ESTÃO SEMPRE À ESPREITA

A sociedade está cada vez mais dependente de sistemas e de redes de elevada 

complexidade, e os intrusos estarão, mais tarde ou mais cedo, na rede empre-

sarial de todas as organizações. A perspetiva, apresentada por Paulo Moniz, 

Chief Information and Security Officer (CISO) da EDP, no palco da confe-

rência, introduz o conceito de ciber-resiliência como peça fundamental nas 

empresas. “Esta é uma forma de viver a segurança que tem que estar no 

ADN de cada empresa”, explicou. 
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Paulo Moniz defende soluções de segurança com engenharia, ou seja, 

pensadas e planeadas de acordo com os objetivos e necessidades da organi-

zação. “Estas soluções têm que estar em todas as áreas das empresas, e esta 

visão holística é mais eficaz e desafiante”, aponta. 

A migração para a cloud é igualmente um desafio para as organizações. 

Na mesa-redonda que juntou David Grave, diretor de cibersegurança da 

Claranet Portugal, David Marques, Information Security Manager do 

Grupo Nabeiro, João Rosário, IT Operations Manager da Zeitreel Sonae, 

e Josué Delgado, Chief Information Security Officer da Lusíadas Saúde, 

os desafios desta migração e, consequentemente, os desafios da segurança, 

foram os temas em debate. Essencialmente, como adianta David Grave, 

“os clientes chegam mais preocupados com os custos da cloud do que 

com as restantes premissas”. O responsável da Claranet recomenda que 

o planeamento seja o primeiro passo após o diagnóstico de necessidade, 

uma vez que sem esta estratégia a migração não terá o impacto previsto. 

“É preciso entender o objetivo da migração senão nada faz sentido”, acres-

centa David Marques. 

Falando sobre a experiência da Zeitreel Sonae, João Rosário realça a opor-

tunidade de criar processos a partir do zero. Na sua opinião, não faz sentido 

fazer a migração direta dos dados pois o trabalho na cloud exige altera-

ções e preparação. “Temos que preparar o que queremos ter e só depois 

de estar tudo compliant, fazer a migração”. Uma opinião partilhada por 

Josué Delgado que, assegura, “ir para a cloud é uma oportunidade única, 

especialmente se pensarmos em cloud native e evitarmos trazer muito dos 

sistemas legacy”. 

COVERAGE | IT SECURITY CONFERENCE

– O painel “A Proteção dos Serviços Cloud” foi moderado pelo diretor da IT Insight, Henrique Carreiro –
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A IT INSIGHT É MEDIA PARTNER DO LISBON DATA & AI FORUM 2022

LISBON DATA & AI FORUM: 
“TOMAR DECISÕES COM DADOS É SEMPRE MELHOR 

DO QUE SEGUIR INSTINTOS”
Depois de dois anos em que o evento se realizou de forma virtual, o PT Meeting Center, em Lisboa, recebeu o 

Lisbon Data & AI Forum, o evento anual da Noesis dedicado a dados, analítica e process mining.

A NOESIS voltou a realizar o Lisbon Data & AI Forum, o seu evento anual 

que já vai na sua sexta edição onde junta parceiros e clientes para abordar 

as tendências do mercado de dados.

Com sete sessões diferentes – onde se contam mesas-redondas e sessões 

técnicas – o PT Meeting Center, em Lisboa, recebeu aquele que pretende ser 

um marco nos eventos dedicados ao tema não só dos dados, mas também 

de business intelligence, analítica e process mining.

REDEFINIR A CULTURA DE ANALÍTICA

A primeira sessão do dia foi dedicada a uma “cultura data-driven”. Luís 

Gonçalves, Data Analytics & AI Director da Noesis, relembrou que “tomar – Keynote de Luís Gonçalves, Data Analytics & AI Director da Noesis –
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decisões com dados é sempre melhor do que seguir instintos”, até porque 

seguir instintos “pode resultar, mas nem sempre é a melhor ideia”.

Ao tomar decisões com base em dados as organizações vão ser capazes 

“de medir [a decisão] e acompanhar e ganhar a capacidade de ser mais 

proativo para mudar algo que não está a correr bem ou capitalizar o 

que está”, explica. 

Luís Gonçalves relembra que uma cultura data-driven inclui a força 

de trabalho, onde os colaboradores utilizam analítica e estatística 

para otimizar os seus processos para completar as suas tarefas. Como 

vantagens, esta cultura ajuda a tomar decisões mais eficientes, seguir o 

progresso e melhorar a coordenação.

“[Nas organizações] já não vejo o data como um nice-to-have; já é 

algo que, garantidamente, está na dinâmica das empresas”, acredita 

Luís Gonçalves. “À medida que as organizações vão evoluindo, os 

dados começam a espalhar-se pela organização, a controlar as métricas 

baseadas em informação, otimizar o que é o stock, a produção” da 

organização, adaptando a estratégia à medida que o ambiente à dentro 

e fora da organização avança.

Para conseguir esta cultura data-driven é preciso tecnologia, mas “este 

não é um problema tecnológico”. Para esta cultura, são necessárias as 

plataformas tecnológicas, sim, mas também de construir comunidades, 

de escalar o conhecimento, de programas de transformação, de apren-

dizagem contínua e jornadas personalizadas.

MUDAR A CULTURA

Para que a organização tenha uma cultura virada para dados é preciso melhorar 

algumas coisas dentro da empresa. Uma das coisas é mudar o mindset, até 

porque um dos principais desafios é mudar o mindset coletivo dos colabora-

dores para que estes adotem os dados. Para isso, é necessário dar literacia de 

dados aos colaboradores e dar recursos de análise.

Simultaneamente, também é preciso melhorar o skillset, até porque ser bem-su-

cedido com os dados, os colaboradores precisam de conhecimentos e skills 

relacionados com os dados. É necessário ter o ‘patrocínio’ da administração, 

da gestão de topo, dar espaço para experimentar e procurar ter quick wins, 

uma vez que motiva os colaboradores a continuarem esta cultura. 

Também é necessário afinar o toolset, uma vez que, ao longo do tempo, as 

organizações acumulam uma variedade de sistemas e ferramentas que precisam 

de ser afinadas. Aí, a estratégia pode passar por modelos de self-service, auto-

mação, processos de integração e uma versão única da verdade.

Por fim, é preciso solidificar o dataset, até porque os dados são um meio para o 

fim onde a sua relevância e qualidade vai determinar se vai ou não ser adotado 

pelos colaboradores. Para isso, é preciso alinhar a estratégia, ter políticas de 

data governance e de privacidade e segurança dos dados.

O Lisbon Data & AI Forum, organizado pela Noesis, teve a Qlik como Main 

Sponsor e a StreamSets e a Cloudera como Sponsors.

A IT Insight é Media Partner do Lisbon Data & AI Forum 2022 
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AS ALTERAÇÕES 
DO SOFTWARE EMPRESARIAL
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MAIS DO QUE NUNCA, os dados são um recurso indispensável para as 

empresas e utilizar os mesmos é essencial, não só para a competitividade das 

empresas, como também para a sua sobrevivência. De acordo com a Gartner, 

o software empresarial será o único subsetor do IT a registar crescimento 

expressivo em 2023 (11,8%) impulsionado com necessidade das organi-

zações otimizarem custo de operação através da automação de processos, 

continuarem a disrupção digital e ganharem vantagem competitiva.

Como tal, as tecnologias de software empresarial – desde os ERP e CRM 

até às áreas de Business Intelligence, Analytics e Supply Chain Management, 

passando pelo agora indispensável software colaborativo – tornam-se num 

verdadeiro sistema nervoso para as operações das empresas, particularmente 

com a rápida digitalização da economia e os novos modelos de negócio e 

trabalho.

Segundo a IDC, o foco do consumo de software empresarial já não está na 

simples seleção e uso de soluções, mas sim na construção de capacidades 

O software é essencial para as organizações. Hoje, já não é o ‘simples’ ERP, mas sim uma panóplia 
de soluções que são indispensáveis para o bom funcionamento da organização. A Bravantic, a 
Latourrette Consulting, a Noesis e o SAS partilham a sua visão sobre o mercado de software 

empresarial.
RUI DAMIÃO

ROUND TABLE | SOFTWARE EMPRESARIAL

de software adaptadas às necessidades e objetivos da empresa. Em suma, 

já não basta implementar novas ferramentas, é necessário repensar todo o 

ecossistema para responder às necessidades do negócio.

PARA VER O VÍDEO CLIQUE SOBRE A IMAGEM

https://youtu.be/tmgFkIOyouw
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- Carlos Latourrette, Latourrette Consulting -

O SOFTWARE EMPRESARIAL TEM SOFRIDO ALTERAÇÕES NOS ÚLTIMOS ANOS. AINDA FAZ SENTIDO FALAR 
EM SOFTWARE DE GESTÃO, OU, ATUALMENTE, O SOFTWARE UTILIZADO JÁ VAI PARA LÁ DA ‘SIMPLES’ 
GESTÃO DA EMPRESA?

CARLOS LATOURRETTE, CEO, LATOURRETTE CONSULTING: “Atualmente, estamos perante  

outro tipo de necessidades que são cobertas por outras soluções e plataformas que entram em camadas 

para além do core [do negócio]. Podemos ver o core do software de gestão mais direcionado às ativi-

dades core da empresa e, depois, temos outras camadas, nomeadamente o software de gestão de 

processos ou de gestão de recursos documentais”

FILIPE MARCELINO, SENIOR MANAGER DIGITAL SOLUTIONS, BRAVANTIC: “O termo gestão é 

muito abrangente e o software tem desempenhado um papel importante na gestão da empresa, seja 

em termos financeiros ou produtivos. Há outro indicador que é cada vez mais importante: mediante 

o negócio da empresa, ser possível identificar as tendências do seu próprio negócio, perceber o que 

os seus próprios clientes estão a pedir mais em termos de produto e, com esse feedback, é possível a 

empresa enriquecer o seu produto e serviço”

JOÃO SÁ DA COSTA, DATA ANALYTICS & AI MANAGER, NOESIS: “Já lá vai o tempo em que o software de gestão era uma coisa muita fechada; tinha 

o seu valor dentro da empresa, mas, hoje, o software tem de ser um agregador de forma a informação fluir entre os colaboradores, a conseguirmos ter 

uma unificação dos dados que, depois, vai permitir às empresas serem mais competitivas, prever alguns riscos, otimizar as suas qualidades na atividade”

https://www.linkedin.com/in/carloslatourrette/
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LUÍS GRAÇA, SENIOR BUSINESS DEVELOPMENT SPECIALIST, SAS: “O software tem de se alinhar com os objetivos estratégicos da organização. 

Utilizando uma analogia do corpo humano e dos vários órgãos, [o software] tem de servir um propósito; todos estes sistemas têm de ter um propósito de 

servir a organização e não de os sistemas serem quase o ponto central da vida da organização. Depois, a interoperabilidade; pegando na mesma analogia, 

o sangue como elemento de vida da organização e podemos estar a falar dos dados do cliente ou da qualidade dos produtos”

OS SILOS DE INFORMAÇÃO E A FALTA DE FORMAÇÃO DOS COLABORADORES – DE UM MODO GERAL – SÃO 
UM PROBLEMA PARA A ADOÇÃO DE NOVO SOFTWARE NO SEIO DAS EMPRESAS? COMO É QUE SE PODE 
ULTRAPASSAR ESSE TEMA?

FILIPE MARCELINO, BRAVANTIC: “Os silos de informação são um problema nas empresas. Significa que os seus próprios colaboradores não têm uma 

visão daquilo que é a big picture da empresa, qual é o funcionamento global da empresa e não percebem, muitas vezes, quais são os impactos das suas 

ações. Sem saberem qual é o real funcionamento, podem estar a tomar decisões erradamente e, por isso mesmo, é necessário existir formação, existir 

consciencialização que o trabalho deles não só é importante para a empresa, mas também tem um impacto no seu funcionamento”

“AS EMPRESAS DE MAIOR DIMENSÃO PODEM TER DEPARTAMENTOS DE IT DE 
CENTENAS DE PESSOAS, MAS O MUNDO DAS PME OU NÃO TEMOS DEPARTAMENTO 
DE IT OU TEMOS MUITO POUCAS PESSOAS”

CARLOS LATOURRETTE, CEO, LATOURRETTE CONSULTING
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JOÃO SÁ DA COSTA, NOESIS: “Os silos e a falta de informação ainda são uma realidade das 

pequenas e das grandes empresas. É fundamental consciencializar os colaboradores; a formação é 

muito importante para entenderem as vantagens de existir uma transparência, se puder identificar 

o processo, que exista uma partilha do conhecimento e que se tente acabar com esses silos. A infor-

mação tem de fluir, tem de se obter essa transparência para que, daí, se possam tirar as eficiências e 

quebrar essas barreiras”

LUÍS GRAÇA, SAS: “Por vezes, existe um grande foco no ERP ou no CRM, como se esses fossem 

os elementos centrais da organização, quando o que estamos à procura é da visão, por exemplo, 

do volume de vendas que existe na organização e que haja uma unidade que seja definida de forma 

unitária. O tema de interoperabilidade entre sistemas é fulcral para atingir os objetivos de negócio 

das organizações”

- João Sá da Costa, Noesis -

CARLOS LATOURRETTE, LATOURRETTE CONSULTING: “É preciso formar não apenas o utilizador final, mas toda a empresa, desde a área de mana-

gement até todas as áreas técnicas que implementam as soluções. As empresas de maior dimensão podem ter departamentos de IT de centenas de pessoas, 

mas o mundo das PME ou não temos departamento de IT ou temos muito poucas pessoas. Falta uma camada de formação muito grande tanto para o 

top management, como para quem implementa as soluções dentro das organizações”

https://www.linkedin.com/in/jo%C3%A3o-s%C3%A1-da-costa-86143817/
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COMO É QUE O SOFTWARE SE INTEGRA COM AS PLATAFORMAS DE DADOS E QUAL O IMPACTO DE 
TECNOLOGIAS COMO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E MACHINE LEARNING NA RESPETIVA ESTRATÉGIA DAS 
ORGANIZAÇÕES?

JOÃO SÁ DA COSTA, NOESIS: “O software tem um papel agregador; é suposto refletir todo o processo que os diversos colaboradores executam nas 

diversas atividades, refletindo-se em dados, em informação o mais detalhada e fluída possível para que não existam interrupções. Depois, vamos contar 

uma história com esses dados e antes mesmo de utilizarmos inteligência artificial e machine learning – que são peças fundamentais – acreditamos que, 

antes disso, vamos tentar ver e entender melhor essa história através de process mining”

LUÍS GRAÇA, SAS: “É vital ir colher dados ao software empresarial nas suas várias dimensões. Não são raros os casos de clientes portugueses – e não 

só – que, muitas vezes, até têm equipamentos instrumentados e depois não fazemos nada com esses dados, nem sequer uma análise mais histórica de 

comportamentos – seja de clientes ou de uma unidade industrial – e não compreender os dados de uma forma mais preditiva ou mesmo prescritiva”

CARLOS LATOURRETTE, LATOURRETTE CONSULTING: “Nada disto se pode separar; só existe software para tratar dados porque se não, não servia 

para nada. Sabemos que consumimos componentes ou ferramentas baseados em inteligência artificial todos os dias; isto já faz parte do nosso dia-a-dia. 

Essa inteligência artificial está baseada em dados e comportamentos. A verdade é que esta dinâmica de embeber de IA nos softwares empresariais ainda 

“NÃO FAZ QUALQUER SENTIDO INVESTIRMOS NUM SOFTWARE ONDE, DEPOIS, VAMOS TER 
PESSOAS A TRANSFERIR INFORMAÇÕES DE UM LADO PARA O OUTRO. SÃO ATIVIDADES QUE NÃO 
ACRESCENTAM VALOR E VÃO PROMOVER A INEFICIÊNCIA E CRIAR INTERRUPÇÕES”

JOÃO SÁ DA COSTA, DATA ANALYTICS & AI MANAGER, NOESIS
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não entrou num caminho de grande evolução, mas é importante darmos este alerta de que qualquer empresa que não tenha em cima da mesa uma ideia 

mais ou menos clara do que quer fazer em termos de inteligência artificial está com um problema gigante de sobrevivência”

FILIPE MARCELINO, BRAVANTIC: “Os dados, hoje, são o centro de qualquer negócio. Também acontece muitas vezes termos dados que não utilizamos 

e que só depois de as coisas acontecerem é que pensamos que podíamos ter feito alguma coisa com isto, ou podíamos ter alterado o nosso segmento de 

mercado e ter feito algo diferente. A inteligência artificial e o machine learning são extremamente importantes”

QUAL É O FUTURO DA ANALÍTICA NO SEIO DAS ORGANIZAÇÕES?

LUÍS GRAÇA, SAS: “A democratização da analítica como um todo inclui temas como a inteligência artificial – que consideramos vitais para problemas 

mais complexos, mas achamos que é possível extrair valor de modelos estatísticos mais antigos. É preciso criar competências nas organizações, até porque 

arranjar cientistas de dados é difícil no contexto atual. No contexto nacional, falta alguma maturidade analítica e estatística em muitas organizações, 

apesar de já haver processos – que, no entanto, estão muito restritos a funções muito específicas – e de onde se pode retirar mais valor”

FILIPE MARCELINO, BRAVANTIC: “Vejo o tema da analítica como o suporte à própria formação dos colaboradores no sentido de a própria organi-

zação demonstrar o que está mal nos seus processos, seja para os colaboradores entenderem porque é que determinada situação deve ser feita por outra 

metodologia. Centramo-nos nos dados – que são vitais na empresa – e a analítica é mais um tema importante para os processos”

JOÃO SÁ DA COSTA, NOESIS: “É uma área cada vez mais vital nas empresas. Uma das barreiras que ainda existe é os sistemas legacy e os tais silos. É 

preciso arrumar a casa primeiro. Já existem tecnologias que já têm uma série de ferramentas e formas como é que a casa poderá ser arrumada; já não é 

necessário sentarmo-nos com as pessoas. Estas ferramentas fazem uma leitura e já demonstram onde as empresas estão”
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- Filipe Marcelino, Bravantic -

SE O NÚMERO DE APLICAÇÕES AUMENTA, TAMBÉM PASSA A SER NECESSÁRIO QUE ESSAS APLICAÇÕES 
‘FALEM’ ENTRE SI. A INTEGRAÇÃO E A INTEROPERABILIDADE DAS APLICAÇÕES SÃO UM TEMA CENTRAL NA 
ESCOLHA DE UM NOVO SOFTWARE?

FILIPE MARCELINO, BRAVANTIC: “Diria que é o segundo ponto de escolha do software; o primeiro 

é se faz aquilo que é necessário e a seguir é se tem a interoperabilidade necessária. Se fosse possível, 

já teria sido feita uma solução que faz tudo. Como tal, cada aplicação é boa naquilo que faz, mas, do 

ponto de vista da organização, são necessários vários softwares. Como temos vindo a falar, a infor-

mação e os dados são o mais importante dentro da organização; é de extrema importância que o 

software tenha uma camada de interoperabilidade”

CARLOS LATOURRETTE, LATOURRETTE CONSULTING: “Só há silos quando não há interopera-

bilidade. Ter várias aplicações não tem problema nenhum se elas falarem entre si. Para mim, este não 

é o segundo ponto de escolha de um software; é o primeiro. Se não tem características de interopera-

bilidade, não entra dentro de casa, vamos buscar o segundo melhor software, que seja mais aberto, 

porque os custos que temos de integrar soluções é dramático. O custo de passar do ponto A para o ponto B é, muitas vezes, integrar sistemas. Depois, 

não se avança porque não se consegue integrar”

JOÃO SÁ DA COSTA, NOESIS: “É mandatório que exista essa capacidade de interoperabilidade. Não faz qualquer sentido investirmos num software 

onde, depois, vamos ter pessoas a transferir informações de um lado para o outro. São atividades que não acrescentam valor e vão promover a ineficiência 

e criar interrupções. Não vamos ter nunca uma correta análise. Depois, os automatismos que vamos criar são para colmatar estas ineficiências. Se vou 

investir, é mandatório que exista esta capacidade no software”

https://www.linkedin.com/in/filipe-marcelino
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“PODEMOS RESUMIR TUDO EM REUTILIZAÇÃO DE PROCESSOS, EFICIÊNCIA E ESCALABILIDADE. 
REUTILIZAÇÃO DE PROCESSOS EXATAMENTE PELA ANÁLISE DOS DADOS E FERRAMENTAS DE 
LOW-CODE QUE SÃO UM OUTRO RAMO DO SOFTWARE E DA IMPLEMENTAÇÃO”

FILIPE MARCELINO, SENIOR MANAGER DIGITAL SOLUTIONS, BRAVANTIC

A AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS É CADA VEZ IMPORTANTE, ATÉ PARA LIBERTAR OS COLABORADORES 
DE TAREFAS REPETITIVAS. COMO É QUE ESTE MERCADO ESTÁ A EVOLUIR E O QUE É QUE AS 
ORGANIZAÇÕES ESTÃO A APOSTAR DENTRO DESTE SEGMENTO?

CARLOS LATOURRETTE, LATOURRETTE CONSULTING: “Hoje, temos as fábricas muito automatizadas, mas vemos as torres de escritório – as fábricas 

do séc. XXI – totalmente aos papéis. O que estamos agora a falar é que essa automatização de processos deve, também, vir para os escritórios, é preciso 

olhar para essas atividades. Os benefícios de ter uma abordagem por processos, vai-se ver como é que as coisas hoje são feitas, quais são as atividades 

das pessoas, os pontos de integração dos softwares e como é que se podem eliminar tarefas redundantes e repetitivas”

FILIPE MARCELINO, BRAVANTIC: “A automatização é um dos temas fulcrais. Do ponto de vista da pessoa, temos de eliminar os processos repetitivos 

e serem rentabilizadas naquilo que melhor fazem – que é muitas vezes na tomada de decisão. Todos sabemos que na grande maioria das empresas, estas 

tarefas repetitivas resumem-se a ficheiros de Excel. A automatização de processos tem um papel fulcral na transferência de informação em sistemas legacy”

LUÍS GRAÇA, SAS: “Há um conjunto de atividades que já é totalmente automatizado. No setor financeiro, a análise de credit score, o risco de não 

pagamento de um cliente já é feito de forma automática. Na interação entre humano e máquina, devemos deixar para o humano as decisões complexas 

e deixamos para a máquina aquilo que são decisões relativamente simples e de baixo impacto, sempre que a análise devida dessas automatizações”
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- Luís Graça, SAS -

COM O CRESCIMENTO DA NECESSIDADE DE SOFTWARE HOUVE UMA ALTERAÇÃO NO MODO DE CONSUMO 
DAS SOLUÇÕES, EXISTINDO O TEMA DO SAAS E DO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, MUITO IMPORTANTE 
PARA QUALQUER EMPRESA. O QUE É QUE AS ORGANIZAÇÕES NACIONAIS ESTÃO A PROCURAR MAIS 
HOJE? O LICENCIAMENTO TRADICIONAL OU O MODELO SAAS? AS ORGANIZAÇÕES PREFEREM SER ELAS 
PRÓPRIAS AS GESTORAS DESSES SERVIÇOS, OU ENTREGAM A TERCEIROS?

JOÃO SÁ DA COSTA, NOESIS: “Temos notado uma migração do software atual para um modelo 

as-a-Service. É algo que, por um lado, as empresas decidem porque as liberta do ferro, do custo que 

é manter toda essa infraestrutura física e, também, das pessoas. Quando mudamos para um modelo 

de serviço, as coisas ficam muito mais fáceis para as empresas e entregam essa gestão a terceiros e 

focam-se naquilo que é realmente interessa”

LUÍS GRAÇA, SAS: “Sendo inegável que a maioria do mercado está à procura de soluções cloud 

ou modelos de Software-as-a-Service, também é verdade que alguns tentam manter alguns sistemas 

on-premises. Vemos cada vez mais, associado aos benefícios da cloud e destes novos modelos, uma 

abordagem de ‘elefantes brancos’; todas as organizações querem arrumar a casa, mas, dada a volati-

lidade do mercado, é incomportável um projeto a dois anos”

CARLOS LATOURRETTE, LATOURRETTE CONSULTING: “Um dos temas é a maneira como pagamos, até porque é um dos principais drivers na 

adoção generalizada deste tipo de abordagens. Existem, hoje, empresas a vender soluções de software que até podem ser licenciamento on-premises, mas 

o método de pagamento é por mensalidades, muito associado ao Software-as-a-Service, até porque as empresas não se querem comprometer com grandes 

investimentos à cabeça”

https://www.linkedin.com/in/luis-sol-graca/
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QUAL É O FUTURO – A CURTO PRAZO – DO MERCADO DE SOFTWARE EMPRESARIAL?

LUÍS GRAÇA, SAS: “É importante a adição de novos modelos de apoio à decisão, que pode ser a inteligência artificial, mas também modelos mais clás-

sicos que podem dar resultados interessantes. Começamos a ver que estes temas começam a ganhar capacidades analíticas e ainda bem, porque existem 

funções que precisam de tomar decisões diretamente no sistema, mas também é preciso ter capacidades analíticas a nível da organização”

JOÃO SÁ DA COSTA, NOESIS: “O futuro passa por estar mais próximo do utilizador, por caminhar para uma forma de trabalhar cada vez mais global e 

sem barreiras a qualquer nível, potenciando o detalhe dos dados. Com isso, as empresas conseguem ter uma boa analítica e conseguem ser ainda melhores 

do que são à data”

CARLOS LATOURRETTE, LATOURRETTE CONSULTING: “Esta perspetiva do software empresarial tem um grande contributo de juntar as soluções 

que existem ou de integrar melhor tudo o que existe para que as empresas tenham um retorno do investimento que fizeram ao longo dos anos. Olhando 

nesta perspetiva, é uma forma de adaptar as soluções mais verticais ao negócio em concreto para elas puderem criar um valor próprio”

FILIPE MARCELINO, BRAVANTIC: “Podemos resumir tudo em reutilização de processos, eficiência e escalabilidade. Reutilização de processos exata-

mente pela análise dos dados e ferramentas de low-code que são um outro ramo do software e da implementação. A eficiência através do automatismo 

de processos que reduz drasticamente o erro humano. A escalabilidade da utilização de SaaS, da cloud, de forma a retirar a capacidade da própria orga-

nização ter de responder a um pico de produção” 

“NA INTERAÇÃO ENTRE HUMANO E MÁQUINA, DEVEMOS DEIXAR PARA O HUMANO AS DECISÕES 
COMPLEXAS E DEIXAMOS PARA A MÁQUINA AQUILO QUE SÃO DECISÕES RELATIVAMENTE 
SIMPLES E DE BAIXO IMPACTO, SEMPRE QUE A ANÁLISE DEVIDA DESSAS AUTOMATIZAÇÕES”

LUÍS GRAÇA, SENIOR BUSINESS DEVELOPMENT SPECIALIST, SAS
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AS IMPLICAÇÕES DA FRAUDE NAS QUEBRAS DE 
VENDAS NO RETALHO

Dos inúmeros desafios que o setor do retalho tem pela frente, diria que aquele que merece mais atenção, 
por ter profundo impacto e consequências financeiras significativas no negócio, é a fraude.

MAS ANTES de avançarmos, consideremos aquilo que alguns números nos dizem: 10,3% 

dos 16% da perca de receita anual dos retalhistas são devidos a atividades fraudulentas, 

de cada mil milhões de receita anual cerca de 17 milhões são devido a atividades frau-

dulentas e 70% dos retalhistas reportam entre 1% e 1,7% de percas em vendas devido a 

estas atividades.

 

Tentemos perceber então quais os novos tipos de fraude que os retalhistas enfrentam aos 

dias de hoje?

A chamada fraude nas devoluções é cada vez mais sofisticada e é facilitada pelas instru-

ções disponíveis na internet. Combinando tudo isto com a sofisticação das ferramentas 

usadas pelos grupos organizados de fraude, o que representa uma grande ameaça para o 

setor do retalho.

POR JOÃO AMARAL,
Senior Account Manager do SAS para o 

Retalho e Consumo

- João Amaral -
Senior Account Manager do SAS para o Retalho e Consumo

http://www.sas.com/portugal
https://www.linkedin.com/in/amaralj/
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Os falsos reembolsos também estão a aumentar, em específico em modelo 

“fraude as a Service” onde um fraudador gere o processo de devolução, 

enquanto o cliente fica com a mercadoria e o reembolso, em troca de uma 

percentagem desse valor. Temos aliás vindo a detetar diferentes esquemas 

de conluios entre colaboradores e clientes ou até mesmo grupos criminosos.

O comércio eletrónico também teve um aumento na fraude sintética: a 

duplicação dos dados de um consumidor real no momento da recolha de 

informação. 

Finalmente, o retalho omnicanal tem também trazido novas ameaças, como 

os programas “compre agora, pague depois”, que têm vindo a ser utilizados 

cada vez mais significativamente de forma fraudulenta.

O que fazer então perante tal dilema que, pelo que se pode constatar, tem 

vindo a agravar-se cada vez mais? Diria que a solução passa pela necessi-

dade de mitigar e antecipar as fraudes.

 

A identificação de transações genuínas e a minimização de falsos positivos 

é uma parte vital de um negócio de sucesso. Ao usar estratégias eficazes 

de “Machine Learning”, as empresas podem gerir fraude e risco sem, no 

entanto, alienar os seus melhores clientes. 

Os modelos de Inteligência Artificial e Machine Learning podem analisar 

casos anteriores, prever o uso potencial indevido e isolar padrões de compor-

tamento suspeitos, onde as abordagens tradicionais baseadas em regras não 

são eficientes para os desafios digitais de hoje.

A combinação de modelos de ML e regras de negócios provou ser muito 

mais eficaz do que usar apenas regras de negócios. Quando usamos combi-

nações de métodos de Machine Learning, os modelos tornam-se altamente 

precisos. Esta abordagem é chamada de deteção híbrida.

Na verdade, um dos perigos que constatamos no mercado atual é o equí-

voco de muitas empresas, pensando que a IA e o ML trazem uma “bala de 

prata” para todas as ameaças de fraude, apenas carregando os dados e pres-

sionando o botão. O poder da IA/ML para deteção e prevenção de fraudes 

está na sua utilização contínua. Quanto mais se usa o sistema e se treina em 

resultado das investigações, melhor ele se tornará. 

No fundo, a fraude é sem dúvida alguma um dos maiores problemas que 

atualmente o retalho enfrenta, e uma das soluções viáveis e eficazes pode 

passar pela implementação de um sistema híbrido de deteção de fraudes, ao 

longo do ciclo de vida da análise, pois apesar de ser um desafio traz enormes 

recompensas, não só em esforço, mas também em valor. 

http://www.sas.com/portugal
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ACER SWIFT EDGE:  
DESEMPENHO E ROBUSTEZ



32

A Acer apresentou no início de outubro o Acer Swift Edge (SFA16-

41), o portátil OLED de 16 polegadas mais leve do mundo, segundo 

a própria empresa. Concebido para ajudar a maximizar as exigên-

cias de produtividade e criatividade dos profissionais híbridos, o 

portátil de 16 polegadas é potenciado pelos processadores AMD 

Ryzen PRO 6000 Series e AMD Ryzen 6000 Series e incorpora o 

processador de segurança Microsoft Pluton, fornecido por prede-

finição, para se defender contra ciberataques cada vez mais sofis-

ticados. O Acer Swift Edge também possui um ecrã OLED de 4K 

que suporta 100% da gama de cores DCI-P3 e brilho máximo de 

500 nits para imagens de nível cinematográfico.

DESIGN ULTRALEVE, DESEMPENHO DE TOPO

O portátil de 16 polegadas tem um design simples, mas elegante. 

Pesando apenas 1,17 kg e com 12,95 mm de altura, o Acer Swift 

WISHLIST

A Acer apresentou, durante o mês de outubro, 
o Swift Edge, aquele que diz ser “o portátil 
OLED de 16 polegadas mais leve do mundo”.
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Edge proporciona um chassis ultrafino de 

magnésio-alumínio (liga Mg-Al), tornando-o 

significativamente mais portátil e robusto. 

O conceito de design mostra detalhes estru-

turais lineares precisos, uma aresta traseira 

afiada, e uma estética simples que herda o 

toque elegante e premium da série Swift. 

Juntamente com o seu ecrã, o design de dobra-

diças cuidadosamente pensado, e o recesso 

frontal cortante, o Acer Swift Edge é uma 

elegante escolha para profissionais móveis.

Equipado com processadores AMD Ryzen 

PRO 6000 Series, o Acer Swift Edge está 

preparado para suportar as exigências de 

desempenho das aplicações e necessidades 

empresariais. Com ele, os utilizadores obtêm 

uma velocidade de processamento e uma 

resposta moderada que aceleram a sua produ-

tividade e colaboração com até oito núcleos 

“Zen 3+” de alto desempenho construídos 

com tecnologia de processamento avançada 

de 6 nm. Para os administradores de TI, as 

tecnologias AMD PRO oferecem caracterís-

ticas de segurança multicamada para ajudar 

a manter as ameaças à distância, e opções de 

gestão abrangentes que se escalam para uma 

estabilidade e fiabilidade a longo prazo.

Os processadores integram o Microsoft 

Pluton, um processador de segurança conce-

bido pela Microsoft, que robustece os novos 

PC Windows 11 com proteção adicional para 

dados sensíveis como credenciais e chaves de 

encriptação. Para manter os utilizadores tran-

quilos, a adição de autenticação biométrica 

e uma ranhura Noble Wedge Lock fornece 

uma camada adicional de proteção de segu-

rança para ajudar a salvaguardar os dados 

dos utilizadores e da empresa.
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O Acer Swift Edge apresenta um ecrã 4K OLED 

(3840x2400), com suporte de 100% da gama de cores 

DCI-P3, brilho máximo de 500 nits e menos de 0,2 ms de 

tempo de resposta, proporcionando uma gama sensacional 

de cores realistas e uma clareza de imagem sublime. O 

portátil de 16 polegadas também apresenta uma moldura 

estreita com uma relação entre o ecrã e o corpo de 92% 

e possui as certificações VESA DisplayHDR True Black 

500 e TÜV Rheinland Eyesafe para uma experiência de 

visualização prolongada e confortável.

O novo Acer Swift Edge também suporta a próxima 

geração em conectividade. Oferece Wi-Fi 6E para liga-

ções sem fios e partilha de ficheiros de alta velocidade, 

e uma experiência de streaming suave de 4K. Também 

inclui uma oferta de portas essenciais como HDMI 2.1, 

duas portas USB 3.2 de segunda geração Tipo C com 

capacidades de carregamento rápido, duas portas USB 

Tipo A, e uma tomada de áudio.

O Acer Swift Edge (SFA16-41) estará disponível na EMEA 

com preços a partir de 1.499 euros. 

WISHLIST
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MARIA BEATRIZ FERNANDES

IDC DIRECTIONS 2022: 
“O IT É O SISTEMA OPERATIVO DAS EMPRESAS E DOS 

SEUS ECOSSISTEMAS”
O Centro de Congressos do Estoril voltou a receber o IDC Directions – que já vai na 25.ª edição 

– depois de dois anos em que se realizou de forma remota e híbrida

O IDC DIRECTIONS VOLTOU. Depois de dois anos em que o evento teve de 

procurar novos formatos por força da pandemia – em 2020 foi totalmente 

digital e em 2021 em formato híbrido – o Centro de Congressos do Estoril 

voltou a receber aquele que é o principal evento de transformação digital e 

IT em Portugal.

Gabriel Coimbra, Group Vice President and Country Manager da IDC, 

começou por recordar os últimos 25 anos de IDC Directions e de como o 

evento contou com vários participantes de inúmeras entidades que, ao longo 

dos anos, partilharam a sua experiência com mais de 20 mil participantes.

Mas mais do que olhar para o passado, importa olhar para o futuro. É 

isso que a IDC tem feito ao longo da sua história; traçar o caminho para o 

RUI DAMIÃO
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futuro e ajudar os decisores das organizações a melhorar as suas estratégias 

de negócio baseadas em tecnologia. 

Bruno Horta Soares, Executive Senior Advisor da IDC, relembra que a IDC 

não prevê o futuro; os analistas da IDC em todo o mundo falam com quem 

decide e percebem qual é o caminho que o mercado está a tomar para os 

próximos anos.

O Executive Senior Advisor da IDC afirma que, hoje, o IT é “o backbone 

e o sistema operativo das organizações”. As organizações de IT têm de se 

reinventar para se adaptarem e se alinharem com os requisitos do futuro 

emergente das organizações onde o “IT é o negócio” e onde o “IT é o 

futuro da organização”. No fundo, o IT já não é uma organização; “é o 

backbone organizacional e o sistema operativo das organizações e dos seus 

ecossistemas”.

O PULSO DO MERCADO

Bruno Horta Soares e Gabriel Coimbra apresentaram as conclusões de um 

estudo com executivos de todo o mundo, incluindo Portugal. No nosso 

país, os inquiridos afirmam que gerar confiança com os clientes é o futuro 

do negócio, seguido da fiabilidade dos serviços e experiências digitais (ou 

infraestrutura) e a criação de empatia com os clientes em escala.

COVERAGE | IDC DIRECTIONS 2022

Em termos de risco, a principal preocupação dos inquiridos é a escassez de 

talento com as competências necessárias, seguido dos riscos relacionados 

com as novas regulações no tema de cibersegurança. O setor da banca e dos 

seguros, por exemplo, estão “em pânico” com estes dois riscos, com 82% 
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dos inquiridos deste setor a recear a falta de talento e 75% a regulação de 

cibersegurança. 

Falando dos novos modelos de negócio, o as-a-Service é a principal priori-

dade em todas as indústrias analisadas por este estudo, com 60% dos inqui-

COVERAGE | IDC DIRECTIONS 2022

ridos a escolher esta prioridade. A receita em perpetuidade pode tornar mais 

fácil o planeamento de custos, tanto do lado do cliente como da perspetiva 

de negócio e, habitualmente, reduz a necessidade de readquirir clientes com 

uma nova compra.

Os inquiridos de várias indústrias (56%) acreditam que a automação e 

que a tecnologia vai suportar esta realidade. Em Portugal, por outro lado, 

utilizar a tecnologia para atividades de geração de receita não é uma prio-

ridade para os decisores.

“Compromisso é uma ação, não uma palavra”, afirma a IDC. Segundo o 

inquérito, mais de metade dos inquiridos em Portugal acreditam que os 

gastos com tecnologia vão crescer mais de 10% este ano, com 17% dos 

participantes a afirmar que vão gastar mais de 20%.

O papel do CIO não terminou. Uma grande parte dos inquiridos olha hoje 

para o CIO como alguém responsável por modernizar o IT para alinhar o 

negócio e permitir melhores resultados. Ao mesmo tempo, os próximos anos 

serão desafiantes para os CIO, existindo uma expectativa generalizada de 

que o cargo vai evoluir para a liderança da transformação digital com um 

forte foco em entregar novos modelos de receita e de orquestrar a transfor-

mação digital para melhor agilidade empresarial.  



38

SECTOR | MANUFACTURING 

HUMANIZAR A INDÚSTRIA 
É A PRÓXIMA (R)EVOLUÇÃO
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A Indústria 5.0 pretende ser a concretização do sonho de ter homens e máquinas 
a trabalhar em perfeita simbiose, e começa a dar os primeiros passos. Em 

Portugal, a ainda elevada falta de maturidade digital no setor coloca outros 
desafios que é preciso ultrapassar. 

A DISRUPÇÃO das cadeias de abastecimento e de logística durante os dois 

anos de pandemia deixarão certamente lições para a História da União 

Europeia (UE). Neste período, a Europa dos 27 ganhou consciência da 

dependência criada, ao longo de décadas, com parceiros económicos como a 

China ou Taiwan, e questiona-se agora sobre as decisões antigas de encerrar 

grande parte da indústria europeia, em nome do preço baixo e da quanti-

dade de produção garantida pelos países asiáticos. Hoje, regressa em força 

o debate sobre a re-industrialização do ‘velho continente’ que passou a ser 

de novo encarada como fator-chave para a competitividade global, mas 

também como garantia de abastecimento aos países da UE. 

Mas, esta alteração estratégica constitui um desafio complexo e impõe um 

conjunto de mudanças a que a indústria de todos os países-membros terá 

de adaptar-se. Atualmente, o setor industrial representa cerca de 20% do 

PIB da União Europeia, garante um elevado número de empregos e começa 

FÁTIMA FERRÃO

a ser olhado como essencial para o crescimento económico do continente, 

mas igualmente como resposta aos desafios das alterações climáticas, da 

transformação digital e da força de trabalho. 

Antes da pandemia, e das disrupções que obrigaram as organizações de 

todos os setores a acelerar a sua transformação digital, já assistíamos à intro-

dução da tecnologia em muitos chãos de fábrica, e o conceito de Indústria 

4.0 já apontava tendências e caminhos que era preciso percorrer, em nome 

da competitividade e do sucesso do negócio. Ainda assim, o país caminhava 

em diferentes velocidades, e com manifestas diferenças, desde a visão estra-

tégica, ao planeamento ou ao nível de investimento. Dois anos depois, o 

fosso entre os early adopters e os mais relutantes à mudança é menor, mas o 

nível de maturidade digital, especialmente nas PME, ainda é genericamente 

reduzido, impedindo muitas pequenas indústrias de dar o salto tecnológico 

ao qual não têm como escapar. 
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A nível europeu, o cenário de desenvolvimento da Indústria 4.0 a diferentes velo-

cidades é igualmente uma realidade. Ainda assim, o ‘velho continente’ acompanha 

a tendência global de crescimento num mercado que deverá valer este ano cerca de 

110 mil milhões de dólares, segundo o estudo Global Industry Analysts. Dentro de 

quatro anos, refere a mesma fonte, este valor deverá duplicar, graças à aceleração 

dos investimentos em ferramentas tecnológicas que ajudarão a digitalizar cada vez 

mais o chão de fábrica que, gradualmente, deverá fazer parte de um ecossistema 

fabril, completamente conectado e sensorizado. Tecnologias como a 

Inteligência Artificial (IA), a impressão 3D, a realidade virtual 

(VR) e a realidade aumentada (AR), ou a Internet das 

Coisas (IoT) farão parte do dia a dia de qual-

quer indústria que não queira perder o 

comboio da competitividade. 

Mas, regressemos ao 

Portugal a várias velo-

cidades. O cenário 

apurado pela IDC 

na edição deste 

ano do Futurescape 

aponta para uma prio-

ridade de investimento em 

inovação e transformação digital, por parte 

de gestores e empresários de diferentes setores, até 2025. De acordo 

com a pesquisa da IDC, estas áreas representarão metade de todo o 

investimento feito em tecnologias da informação. Uma perspetiva 

otimista, mas que poderá não chegar a todos os players da indústria 

nacional. 

Durante o COTEC Innovation Summit, que decorreu há alguns meses 

em Aveiro, entre os diferentes painéis e partilha de experiências ficou 

evidente que a falta de literacia digital continua a ser um entrave em 

algumas organizações. Estas empresas, maioritariamente de pequena 

dimensão – e que representam a larga maioria da indústria transfor-

madora -, são frequentemente mais cautelosas a enfrentar a mudança 

e nem sempre dispõem da capacidade financeira para concretizar 

investimentos sem apoio. “Este é também o papel das Associações 

Empresariais como a COTEC e outras”, disse na altura o diretor-

-geral da COTEC Portugal. 

“O crescimento da economia portuguesa só é possível através do 

investimento em unidades produtivas de bens e serviços transacioná-

veis, o que pressupõe o acompanhamento pelo nosso país do processo 

europeu de re-industrialização - um novo paradigma de produção 

industrial com incorporação de serviços de valor acrescentado, 

inovação e tecnologia”, pode ler-se no Programa Estratégico para a 

Valorização da Indústria Portuguesa - Portugal Industrial 5.0 – desen-
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volvido pela Associação Empresarial Portuguesa 

(AEP), que assumiu como missão contribuir para 

a re-industrialização nacional, uma mudança 

assente na sustentabilidade e na valorização das 

competências e do emprego no setor. Desafios que 

são também os pilares que sustentam a próxima 

(r)evolução industrial e o conceito de Indústria 

5.0. 

Para ajudar as empresas industriais a dar este 

passo rumo ao digital, a AEP disponibiliza um 

conjunto de programas de capacitação que visam 

contribuir para diluir o fosso entre indústrias.  

Capacitação tecnológica (Clusters, Inovação, 

I&DT e aposta no Design), capacitação para 

as competências (Formação e (Re)qualifi-

cação), capacitação para a eficiência empresarial 

(Produtividade e Competitividade), capacitação 

financeira (Capitalização e Diversificação das 

Fontes), e capacitação das entidades associativas 

de apoio à indústria permitirão apoiar as empresas 

nas diferentes vertentes, todas elas essenciais no 

caminho de transformação que serão obrigadas 

a percorrer.

BUSCA PELA EXCELÊNCIA INCENTIVA 

MUDANÇA

Não obstante o longo caminho que a indústria 

nacional ainda tem para percorrer, como um todo, 

não faltam exemplos de sucesso em que visão 

estratégica, combinada com uma busca pela exce-

lência, resultaram em projetos que hoje refletem a 

criação de valor. Na Simoldes Plásticos, empresa 

com forte presença no mercado dos componentes 

para a indústria automóvel, a transformação 

Na Simoldes Plásticos, 
a transformação digital 

começou quando 
“ainda nem sefalava 
nisso”. “Começámos 

a concentrar-nos 
na melhoria dos 

processos de fabrico 
e na excelência da 

produção”
 Jaime Sá, Simoldes Plásticos

digital começou quando “ainda nem se falava 

nisso”, recorda Jaime Sá, administrador. Em 2010, 

conta à IT Insight, “começámos a concentrar-nos 

na melhoria dos processos de fabrico e na exce-

lência da produção”. Este deve ser, acredita, o 
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primeiro passo para todas as empresas. “E esta 

fase de repensar o negócio tem que estar cons-

tantemente em cima da mesa”, reforça. 

O resultado imediato desta primeira fase de trans-

formação foi um volume de vendas que triplicou 

em seis anos, e que permitiu à empresa enfrentar as 

adversidades provocadas pelas disrupções logís-

ticas no período pandémico. O reforço digital, a 

par com o foco e a perseverança, ajudou a manter a 

empresa em funcionamento, mesmo sem as enco-

mendas do setor automóvel. “A área de inovação 

e de desenvolvimento de produto nunca parou, 

o que permitiu avançar com outros projetos”. O 

hub digital, que concentra num só local todos os 

projetos de mudança e de inovação, e todas as 

competências técnicas, é disso exemplo. 

Hoje, a Simoldes Plásticos tem todas as fábricas 

digitalizadas e conectadas e, nos próximos dois 

anos “vamos começar a trabalhar na indústria 

5.0, trazendo a inteligência artificial para o chão 

de fábrica e fomentando uma melhor colaboração 

entre pessoas e robôs”, assume o administrador.

Contudo, e apesar da digitalização dos processos 

iniciada há 12 anos, foi em 2019 que a Simoldes 

iniciou a viagem transformadora no chão de 

fábrica. “A informação relacionada com o  

processo de produção foi toda digitalizada, e as 

máquinas conectadas para que esta informação 

esteja integrada e disponível, permitindo uma 

resposta mais rápida a qualquer problema”, 

revela Jaime Sá. O próximo passo será trazer a 

inteligência artificial para o chão de fábrica, com 

vista a interpretar os dados para que permitam 

identificar os focos estratégicos e os caminhos a 

“O 5G traz consigo a capacidade de transformar 
processos industriais e materializar cadeias logísticas 

mais otimizadas, eficientes e seguras” 
João Ricardo Moreira, NOS
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seguir. “Um processo de transformação digital, para ser bem-su-

cedido, nunca estará concluído”, salienta o administrador da 

Simoldes. 

Em fase experimental está igualmente o projeto Blockchain, 

que pressupõe a ligação entre a Simoldes e os OEM com quem 

trabalha, com o objetivo de criar visibilidade na cadeia de abas-

tecimento. “Os clientes podem, com esta ferramenta, ter uma 

visão geral da cadeia de abastecimento, e saber exatamente o 

que está disponível em cada momento”, explica Jaime Sá. Com 

esta tecnologia, qualquer produto fornecido tem uma etiqueta 

que revela onde foi produzido, com que processos e especifica-

ções, e dados sobre a qualidade.

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DE MÃOS DADAS NA 

INDÚSTRIA

Sempre que abrir um pacote de sumo Compal ou uma garrafa 

de Sumol, fique sabendo que o processo de fabrico por detrás 

destes produtos é totalmente apoiado por tecnologias como 

IoT, IA, AR, que utilizam a rede 5G para a conetividade esteja 

sempre garantida, sem falhas. Neste projeto, que apresenta a 

unidade fabril de Almeirim como a primeira fábrica 5G, a rede 

móvel funciona como catalisador de um conjunto de tecno-

logias. Apesar de, na opinião de João Ricardo Moreira, esta 

tecnologia de comunicação “valer por si só”, as suas capa-

cidades tornam-se exponenciais quando combinadas com as 

restantes tecnologias. O administrador da NOS, parceira da 

SUMOL+COMPAL apresentou o projeto durante o COTEC 

Innovation Summit já este ano, depois da fábrica 5G ter sido 

oficialmente apresentada em novembro do ano passado. “O 5G 

traz consigo a capacidade de transformar processos industriais 

e materializar cadeias logísticas mais otimizadas, eficientes e 

seguras, elevando a eficiência e produtividade das empresas a 

novos patamares”. 

O processo de transformação digital da SUMOL+COMPAL 

teve início com a sensorização de uma linha de enchimento, 

na qual a informação foi integrada com inteligência artificial 

para que decisões mais rápidas e eficientes possam ser tomadas 

sobre o processo de produção. Adicionalmente, e para facilitar 

a assistência remota, foi introduzido um sistema similar aos 
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utilizados nas áreas da saúde ou da aeronáutica 

capaz de compreender os outputs da máquina e de 

tomar decisões em tempo real. Com este sistema, 

pessoal técnico e não técnico consegue, através 

de realidade aumentada e da utilização de smart 

glasses em conjunto com um smartphone, facilitar 

o diagnóstico de problemas e diminuir o tempo 

de paragem das máquinas. As soluções permitem 

ainda economizar tempo e recursos com a deslo-

cação física de fornecedores de suporte técnico. 

“A SUMOL+COMPAL continuará a investir em 

tecnologia nas suas operações, para responder 

cada vez melhor aos desafios do mercado, ou seja, 

continuar a desenvolver produtos inovadores e 

aumentar a eficiência e a rapidez de resposta nas 

operações do dia-a-dia”, garante o administrador 

da marca, Jaime Alves Cardoso. 

O objetivo da SUMOL+COMPAL, em parceria 

com a NOS, passa ainda por, entre três e cinco 

anos, dotar a fábrica de sistemas que permitam 

extrair a informação necessária à otimização 

da operação, bem como fazer uma gestão dos 

recursos humanos alocados com maior eficiência.

CIBERSEGURANÇA É INDISPENSÁVEL

À medida que, na indústria 4.0, o chão de fábrica 

começa a estar conectado, o perímetro de segu-

rança deixa de estar entre quatro paredes para 

abrir a porta ao mundo. A consciência desta nova 

fragilidade, que comporta desafios acrescidos já 

preocupa os gestores da indústria, especialmente 

numa altura em que se somam ataques informá-

ticos a empresas dos mais diversos setores. Uma 

paragem de horas num chão de fábrica comporta 

“A cibersegurança é fundamental em todos os sistemas digitais”
Jaime Alves Cardoso, SUMOL+COMPAL

um prejuízo tão, ou mais, elevado do que em orga-

nizações de outros setores. 

A integração das cadeias de valor, que ligam 

parceiros e fornecedores em sistemas digitais, 

está igualmente a aumentar as preocupações dos 
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empresários da indústria que, por um lado, se 

veem obrigados a adotar determinadas tecno-

logias que garantam a interoperabilidade dos 

sistemas e que, por outro, começam a perceber 

que a cibersegurança já não é apenas uma peça da 

engrenagem do negócio da responsabilidade do 

IT, mas que deve ser transversal a toda a organi-

zação. “A cibersegurança é fundamental em todos 

os sistemas digitais”, diz Jaime Sá, destacando a 

necessidade de que todos os players da cadeia de 

abastecimento estejam alinhados em termos de 

aplicações e de normativos de segurança. Para o 

administrador da Simoldes, é fundamental que 

os gestores definam uma estratégia de ciberse-

gurança global, que deve assentar na criação de 

processos seguros dentro da fábrica, garantindo que se fecham todas as possíveis 

‘portas’ de entrada. 

Mas, à semelhança de outros setores, o reforço da cibersegurança exige uma prepa-

ração adicional dos recursos humanos. A par com a formação em novas competên-

cias, que permitam operar com todo um sistema mais digital e com máquinas capazes, 

em alguns casos, de complementar o trabalho humano, libertando-o para tarefas de 

valor acrescentado, a literacia em segurança deve ser igualmente uma prioridade para 

os empresários. 

PRÓXIMA PARAGEM: INDÚSTRIA 5.0

Hiper-customização e otimização da eficiência humana, sustentabilidade e circulari-

dade serão os determinantes da próxima revolução industrial que permitirá dar conti-

nuidade e aprofundar a transformação digital iniciada na indústria 4.0. No fundo, 

a indústria 5.0 pretende concretizar o sonho de ter homens e máquinas a trabalhar 

em perfeita simbiose, e começa a dar os primeiros passos na Europa. Em Portugal, 

apesar de algumas indústrias estarem atentas à mudança e de já introduzirem algumas 

transformações neste sentido, o país ainda tem um longo caminho a percorrer. 

Mas, o que diferencia a indústria 5.0? Trata-se, essencialmente, da evolução do conceito 

indústria 4.0, com um foco adicional na sustentabilidade e na economia circular, em 

que a otimização de recursos e a conservação do meio ambiente ganha protagonismo. 

As pessoas passam a estar no centro das estratégias industriais, tirando partido das 

tecnologias exponenciais, que são pensadas e implementadas com vista a responder 

às suas necessidades. A tecnologia será aqui um fator de capacitação e de integração 
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de recursos humanos, e permitirá um trabalho 

eficiente, desenvolvido lado a lado com robôs 

colaborativos, também conhecidos por ‘cobots’. 

Na indústria 5.0 o ser humano deverá estar no 

centro – o que permitirá promover talento e empo-

derá-lo –, sendo a resiliência (através de tecnolo-

gias flexíveis e adaptáveis) um fator-chave para 

o sucesso das organizações, e a sustentabilidade 

uma exigência de negócio. No chão de fábrica, 

robôs autónomos trabalharão em cooperação 

estreita com os humanos, as cadeias de abasteci-

mento serão ainda mais ‘inteligentes’ e de proxi-

midade, e os produtos hiper-personalizados. Com 

a massificação do 5G no chão de fábrica, tecnolo-

gias como metaverso, drones ou blockchain irão 

complementar as capacidades de outras como IA, 

IoT ou impressão 3D. O objetivo final será oferecer 

uma experiência cada vez mais personalizada.

A aposta da União Europeia, através de um 

conjunto de programas comunitários, na re-indus-

trialização passa também pela dinamização desta 

evolução para a indústria 5.0. Na perspetiva da 

UE, esta transformação da indústria permitirá aos 

players menos avançados digitalmente, dar um salto 

qualitativo muito grande. Trata-se de incentivar a 

inclusão de tecnologias no chão de fábrica – o mote 

de mudança na indústria 4.0 – e de promover a 

evolução natural pressuposta no novo conceito. O 

objetivo será, a médio prazo, contar com uma indús-

tria europeia que garanta eficiência no processo de 

produção, reduzindo custos e tornando o negócio 

economicamente mais sustentável, tornar o setor 

mais competitivo e ‘sexy’ como forma de atrair e 

de reter talento, capacitando funcionários e reinte-

grando-os na indústria em simbiose com a tecno-

logia e sistemas autónomos.

Segundo a pesquisa ‘Industry 5.0: A Survey 

on Enabling Technologies and Potential 

Applications’, na indústria 5.0 os empregos 

serão mais qualificados e, ao contrário do que 

muitos auguram, os robôs não vão acabar com 

os empregos no setor industrial. Pelo contrário, 

o mesmo estudo indica que operadores cada vez 

mais especializados serão os responsáveis por 

guiar os robôs, assegurando uma produção custo-

mizada em massa. 

Por outro lado, a indústria 5.0 assenta em pres-

supostos de sustentabilidade, usando a tecno-

logia para fazer a transformação necessária. 

Por exemplo, a utilização de análises preditivas 

e inteligência artificial permitirá criar modelos 

que contribuem para a tomada de decisões mais 

precisas e menos instáveis. No fundo, o conceito 

inicialmente defendido por Yoko Ishikura, consul-

tora do Fórum Económico Mundial, membro 

executivo do conselho de Ciência, Tecnologia e 

Inovação do Governo japonês, não é mais do que 

colocar a indústria ao serviço da humanidade, 

satisfazendo as suas necessidades, e deixando as 

pessoas mais libertas para tirar maior partido da 

vida. O negócio continua a ter que ser rentável, 

garantindo a sustentabilidade económica, social 

e ambiental. 

SECTOR | MANUFACTURING 
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Longe vai o tempo em que o segredo era a alma do negócio. Num mundo 

de negócios globais, quem corre sozinho terá dificuldade em cortar a 

meta com sucesso. Colaboração e co-criação começam a fazer parte 

do léxico das organizações, e a indústria não é exceção. Com o apoio 

de programas comunitários são já vários os projetos que promovem 

uma colaboração estreita entre a academia e o setor empresarial, e a 

tendência é para que estes ecossistemas sejam cada vez mais uma reali-

dade. Só desta forma as pequenas indústrias poderão ganhar a escala 

necessárias e garantir investimento nas tecnologias de ponta que lhes 

permitam fazer negócio num mundo global.

O projeto INDTECH 4.0 é disso exemplo. Com o objetivo de criar 

e desenvolver tecnologias inovadoras no contexto da indústria 4.0, e 

baseado em conceitos de fabricação inteligente, o projeto colaborativo 

promovido por um consórcio liderado pela Stellantis, grupo que detém 

uma fábrica de componentes automóveis em Mangualde, nasceu em 

2018 com o apoio do programa comunitário Portugal 2020, COMPETE 

2020 e Fundo Europeu do Desenvolvimento Regional. 

Em quatro anos foram investidos 8,6 milhões de euros, que contri-

buíram para o desenvolvimento de um conjunto de projetos apresen-

tados recentemente, e que contaram com o trabalho e o conhecimento 

de três universidades (Faculdade de Engenharia da Universidade do 

Porto, Universidade da Beira Interior e Universidade de Trás-os-Montes 

e Alto-Douro) e cinco parceiros empresariais com competências em I&D 

(Motofil Robotics, Active Space Technologies, Critical Manufacturing, 

RARI e Neadvance).

Entre as tecnologias testadas em ambiente fabril estão robôs colabora-

tivos, sistemas autónomos de movimentação, ou sistemas avançados de 

inspeção e rastreabilidade (visão artificial) que poderão ser aplicados 

em processos de fabrico nos mais diversos setores de atividade. 

Um projeto semelhante, lançado em 2021, está igualmente a ser imple-

mentado por um outro consórcio, liderado pela Bosch. Ao todo serão 

8,3 milhões de euros para investir até 2023 em tecnologias como em 

5G, inteligência artificial e robótica na indústria nacional, que resultem 

em soluções que potenciem a competitividade da indústria nacional. 

Empresas como IKEA, Huawei, Fraunhofer, OLI, ou Altice Labs fazem 

também parte deste consórcio que conta com a colaboração científica 

da Universidade de Aveiro. 

A investigação subjacente a este projeto inclui ainda a criação de weara-

bles como exoesqueletos que auxiliam os colaboradores em tarefas mais 

exigentes no chão de fábrica, ou sapatos inteligentes que incluem sensores 

com a capacidade de dar indicações sobre postura ou distribuição de 

peso, acautelando a saúde e o bem-estar dos trabalhadores.

COLABORAÇÃO É PALAVRA-CHAVE NA INDÚSTRIA

SECTOR | MANUFACTURING 
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A SDIS 62 OBTÉM UMA “SEGURANÇA DIGITAL” 
EXCLUSIVA COM O ONEXAFE DA ARCSERVE PARA 

IMUTABILIDADE DE DADOS

SECTOR | BRANDED CONTENT

ACERCA DO SDIS 62

O Service Départemental d’Incendie et de Secours, em Pas-de-Calais (SDIS 62), 

é o quarto maior departamento de paramédicos, forças de resgate e corpo de 

bombeiros de França, em termos de número de incidentes e da dimensão da popu-

lação a quem presta assistência. O departamento é composto por cerca de 1300 

bombeiros profissionais, 3500 voluntários e 300 funcionários administrativos e 

técnicos. A missão do SDIS 62 passa pela avaliação e prevenção de riscos rela-

tivos à segurança pública; pelo combate a incêndios; pela proteção de pessoas, 

das respetivas propriedades e do ambiente; bem como pela prestação de ajuda de 

emergência geral. Com uma média de uma chamada a cada 50 segundos e inúmeros 

requisitos de conformidade legal a gerir, o SDIS 62 procurava uma solução para 

o armazenamento fiável de dados pouco utilizados, capaz de otimizar a recupe-

rabilidade do seu sistema e que lhe permitisse continuar a proteger o público.

O DESAFIO

A central telefónica do SDIS 62 recebe mais de 130.000 chamadas por 

ano. O tratamento destas situações e dos próprios incidentes depende 

não só da implementação de equipas competentes no terreno, mas 

também da execução de soluções de TI fiáveis e resilientes. O depar-

tamento recorre a 130 servidores virtuais com 30 terabytes de dados 

para proteger a população de Pas-de-Calais.

Este volume de dados não pára de crescer devido a gravações de 

chamadas telefónicas de emergência, chamadas para os serviços de 

emergência, vídeos de vigilância e videoconferências. Todos estes 

dados têm de ser armazenados e retidos por 10 anos.

O SDIS 62 necessitava de uma solução de armazenamento de dados 

pouco utilizados e fiável, que lhe permitisse reforçar a resiliência dos 

https://www.arcserve.com/pt
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seus dados, satisfazer os pedidos diários e cumprir 

os requisitos legais, de modo a proteger funcio-

nários e habitantes. Tendo em conta o aumento 

imprevisível dos dados, o SDIS 62 também neces-

sitava de garantir que a nova solução permitisse 

um armazenamento scale-out rápido.

A SOLUÇÃO 

A equipa de TI do SDIS 62 optou por imple-

mentar o OneXafe 4412 da Arcserve, uma vez que 

satisfazia todos os seus requisitos. O OneXafe é 

uma plataforma de armazenamento e proteção 

de dados scale-out baseada em objetos conver-

gentes para ambientes físicos e virtuais. A solução 

oferece serviços abrangentes de armazenamento e 

proteção de dados numa solução única e de fácil 

utilização, a qual integra também a Recuperação 

de Desastre da Arcserve. O OneXafe protege os 

dados através do registo de snapshots imutáveis 

contínuos (a cada 90 segundos). Estes snapshots 

simplesmente não podem ser encriptados, substi-

tuídos ou eliminados por um ataque de ransom-

ware executado contra os utilizadores, graças ao 

seu arquivo de objetos distribuído patenteado. 

O SDIS 62 investiu em duas unidades OneXafe 

4412, as quais estão implantadas em duas salas 

de computadores diferentes, com uma instalação 

de replicação bidirecional, de modo a reforçar o 

nível de proteção de dados adicional. O excelente 

TCO, juntamente com a escalabilidade da solução, 

foram vantagens fundamentais para a equipa. O 

OneXafe da Arcserve é robusto, flexível e esca-

lável. Dada a natureza confidencial dos dados, o 

SDIS 62 tem necessidades específicas em termos de 

tratamento de dados. A funcionalidade de encrip-

tação de dados disponível com o OneXafe permite 

ao SDIS 62 cumprir os requisitos de conformidade, 

uma vez que oferece não só armazenamento, mas 

também proteção de dados e privacidade.

O RESULTADO 

A solução da Arcserve satisfaz todas as necessi-

dades do SDIS 62. Em primeiro lugar, em termos 

de escalabilidade, permite à equipa aumentar a 

capacidade de armazenamento. A solução reforça 

a resiliência global dos dados graças aos snapshots 

imutáveis, que permitem uma resposta rápida 

em caso de ataque de ransomware. Os snapshots 

garantem a integridade dos dados, pelo que estes 

permanecem inalterados. Por último, o SDIS 62 

apreciou particularmente a facilidade de imple-

mentação, uma vez que apenas foram necessá-

rias algumas horas de instalação para colocar o 

sistema em funcionamento. O SDIS 62 utiliza dois 

appliances OneXafe 4412 e está atualmente a 

prever a implementação de um terceiro appliance 

numa localização externa para beneficiar de uma 

camada de proteção de dados adicional.

“Estamos muito satisfeitos com as soluções forne-

cidas pela Arcserve, principalmente tendo em 

conta a sua escalabilidade, resiliência e facilidade 

de implementação, bem como o excelente custo de 

propriedade total. Por todas estas razões, estamos 

a prever acrescentar em breve outra unidade 

OneXafe à nossa infraestrutura.” – Frédéric Van 

Camp, diretor de IS, SDIS 62. 

https://www.arcserve.com/pt
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O 5G NA PRÁTICA: 
CASOS PIONEIROS EM PORTUGAL
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Depois de vários anos a contemplar o potencial do 5G, olhamos agora para os 
primeiros casos de implementação no país e a quinta geração de comunicações está a 

potenciar novas soluções tecnológicas.

IN DEEP | 5G

MARGARIDA BENTO

DEPOIS DE VÁRIOS ANOS a falar sobre o potencial do 5G – e dos infames 

atrasos do leilão e rollout em Portugal – podemos agora, pela primeira vez, 

olhar para o que já está a ser feito com este potencial.

Falar de 5G é, na verdade, falar de tudo menos do próprio 5G – é falar dos 

projetos que, até agora, não poderiam ter sido postos em prática devido a 

limitações da conetividade disponível.

Como tal, muito pouco do que está a ser feito de momento com 5G é, em 

termos de conceito, revolucionário. A maior parte destas tecnologias tinham 

sido testadas e, em alguns casos, implementadas com sucesso em condições 

especificas. O que o 5G traz é a capacidade de as implementar em larga 

escala, de forma fiável, para lá do ocasional projeto piloto. A velocidade, 

baixa latência e robustez do 5G vem permitir implementar definitivamente 

soluções que foram testadas com recurso a 4G, Wi-Fi, Bluetooth ou mesmo 

Ethernet, mas que não eram escaláveis ou robustas o suficiente para apoiar 

processos operacionais críticos.

SUMOL+COMPAL – FÁBRICA DE ALMEIRIM

A fábrica da Compal em Almeirim, com uma área de 70 mil metros 

quadrados, e onde são processadas anualmente cerca de 25 mil toneladas 

de fruta, é atualmente palco de um projeto pioneiro de monitorização inteli-

gente com recurso a 5G. Através da sensorização de todos os equipamentos 

na linha em que esta solução está a ser testada, será possível monitorizar, 

em tempo real, todo um conjunto de indicadores de performance de forma 

a otimizar a eficiência dos processos.

Diogo Lopes, IT and Digital Transformation Director at Sumol+Compal, 

refere que o projeto já tinha sido considerado, mas foi apenas viabilizado 

com o uso de 5G, dada a vasta área da fábrica, as exigências técnicas de um 

ambiente fabril, e a latência que tornam protocolos como o Wi-Fi e o 4G 

impraticáveis.

Desenvolvida pela NOS, esta foi uma solução chave-na-mão, na qual a digi-

talização das máquinas, construção do software e o fornecimento estavam 
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incluídos num único serviço. Cada uma das máquinas na linha está ligada a uma antena 5G que irá 

enviar dados em tempo real para a cloud, onde serão então convertidos em indicadores de performance. 

“O que isto nos vai permitir é conseguir, em tempo real, perceber tudo o que se passa nas nossas linhas 

com as nossas máquinas em termos de eficiência operacional”, explica Diogo Lopes, referindo ainda 

que o objetivo é que um dia a fábrica disponha de um modelo de digital twins detalhado, onde tudo 

o que está a acontecer em fábrica seja representado de forma visual.

Este é um projeto que ainda está a entrar em produção na primeira linha, sendo posteriormente feito 

um rollout para as restantes em Almeirim, e depois para todas as fábricas.

Diogo Lopes relata também os desafios e aprendizagens deste projeto, a maioria dos quais não foram 

do foro técnico. “Aprendemos que não é só por se ter a tecnologia que as coisas se fazem facilmente: 

uma coisa é conseguir comunicar; outra coisa saber o que estou a comunicar e porquê. A parte mais 

difícil do projeto acabou por ser determinar que dados queríamos retirar das máquinas e como estru-

turar esta informação”.

Relata também a complexidade destes projetos de natureza multidisciplinar, que requerem flexibili-

dade para ajustar os imponderáveis tecnológicos que surgem nestes projetos. 

FALAR DE 5G É, NA VERDADE, FALAR DE TUDO MENOS DO 
PRÓPRIO 5G – É FALAR DOS PROJETOS QUE, ATÉ AGORA, NÃO 
PODERIAM TER SIDO POSTOS EM PRÁTICA DEVIDO A LIMITAÇÕES 
DA CONETIVIDADE DISPONÍVEL
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Este projeto, e respetivas aprendizagens, vieram 

a estabelecer as bases de conhecimento e expe-

riência para as próximas implementações: “O que 

sabemos é que as próximas linhas e os próximos 

projetos vão ser muito mais rápidos”, diz.

A Sumol+Compal está também a testar o uso de 

realidade aumentada para o suporte às opera-

ções de manutenção preventiva das máquinas 

das linhas de enchimento e embalagem Tetra Pak. 

Apesar de não estar ainda prevista a implemen-

tação destas soluções, Diogo Lopes relata que os 

testes demonstraram já um grande potencial. 

ACONSELHAMENTO CIRÚRGICO A 900KMS 

DE DISTÂNCIA

Já na área da saúde, foi executada em maio deste 

ano a primeira cirurgia de cancro da mama com 

recurso a tecnologia 5G. O procedimento decorreu 

na Fundação Champalimaud, em estreita colabo-

ração com a Altice Labs e a Movistar, com recurso 

a tecnologia de realidade aumentada para permitir 

o apoio remoto de um médico do Hospital Clínico 

de Zaragoza. 

Dr. Pedro Gouveia, cirurgião da Unidade de 

Mama do Centro Clínico Champalimaud, esteve 

em contacto direto visual permanente e em tempo 

real com o cirurgião espanhol da mesma unidade, 

Rogélio Andrés-Luna. O cirurgião português 

estava equipado com óculos de realidade aumen-

tada que lhe permitiram acesso real à paciente e, 

em simultâneo, a informações adicionais proje-

tadas sobre as lentes especiais e indicações vindas 

de Espanha. Por seu lado o Dr. Rogélio Andrés-

Luna teve como instrumento de trabalho um 

portátil ligado aos óculos do cirurgião português, 

permitindo ver em tempo real a cirurgia e fornecer 

apoio à distância de 900 kms.

Para permitir conectividade, os óculos estiveram 

ligados por Ethernet/USB a um smartphone, que 

funcionou como router 5G, tendo a Altice Labs 

configurado, na sala de operações, uma rede 

privada da quinta geração de redes móveis.

- Diogo Lopes -
IT and Digital Transformation Director at Sumol+Compal

“APRENDEMOS QUE NÃO É SÓ POR SE TER A TECNOLOGIA QUE AS 
COISAS SE FAZEM FACILMENTE: UMA COISA É CONSEGUIR COMUNICAR; 
OUTRA COISA SABER O QUE ESTOU A COMUNICAR E PORQUÊ”

DIOGO LOPES, IT AND DIGITAL TRANSFORMATION DIRECTOR AT SUMOL+COMPAL

https://www.linkedin.com/in/diogohlopes/
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A intervenção foi acompanhada no palco do 

Congresso da Associação Espanhola de Cirurgiões 

da Mama (AECIMA), na Faculdade de Medicina 

da Faculdade de Zaragoza.

MUNICÍPIO DO BARREIRO

Na sua jornada para se tornar numa smart city, 

o município do Barreiro já está a implementar 

soluções suportadas por 5G. 

Na área das recolhas de resíduos, está a ser feita 

a monitorização dos contentores e camiões de 

recolha, de forma otimizar as rotas e reduzir 

os custos da operação. Sensores instalados nos 

contentores indicam o nível de enchimento dos 

mesmo, enquanto a rota dos camiões é monitori-

zada por GPS; ao final de um período de recolha 

de dados, estes serão utilizados para identificar 

ineficiências e otimizar o serviço de recolha, com 

uma poupança de combustível prevista na ordem 

de 20% e cortes de custos operacionais que podem 

superar os 40%.

Por outro lado, está também a ser testada uma 

solução de monitorização de trânsito com recurso 

a analítica de vídeo, instalada numa primeira 

instância na ligação da Avenida Parque da Cidade 

à Praceta Arsénio Duarte. Um sensor de imagem 

com capacidade de analítica de vídeo e conecti-

vidade 5G vai gerar dados como a contagem de 

veículos por tipo, a contagem de peões e a monito-

rização dos fluxos pedonal e rodoviário. O obje-

tivo será poder otimizar o design urbano para 

adaptar a cidade às necessidades dos cidadãos, 

bem como melhorar a gestão de tráfego e even-

tualmente gerar alarmes com base na deteção de 

situações irregulares. No futuro, poderá ainda ser 

possível funções adicionais como detetar incên-

dios nas zonas verdes da cidade.

O próximo passo, refere o vereador da Câmara 

Municipal do Barreiro, Rui Braga, será implementar 

um centro de comando e controlo na autarquia 

para integrar os seus diversos verticais, incluindo 

futuros projetos que o 5G poderá agora viabilizar.

“O 5G dá-me a tranquilidade de que os investi-

mentos que estamos a fazer correm numa base 

fidedigna, e abre uma panóplia de novas possibi-

lidades que antes não tínhamos”, refere. “É como 

tirar uma venda dos olhos: finalmente começamos 

a ver, diariamente, coisas que antes não víamos. 

É um mundo que se abre, perguntas novas que se 

colocam e quando tivermos toda esta informação 

compilada podemos começar a tomar decisões 

- Rui Braga -
Vereador da Câmara Municipal do Barreiro

https://www.linkedin.com/in/ruibragalw/
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“O 5G DÁ-ME A TRANQUILIDADE DE QUE OS INVESTIMENTOS QUE ESTAMOS A FAZER 
CORREM NUMA BASE FIDEDIGNA, E ABRE UMA PANÓPLIA DE NOVAS POSSIBILIDADES QUE 
ANTES NÃO TÍNHAMOS”

VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO, RUI BRAGA

que libertarão o dinheiro dos contribuintes para investir 

noutras áreas da cidade”.

O vereador comenta ainda que “o caminho será conti-

nuar a sensorizar a cidade, em cima do 5G que é fiável, 

rápido e permite outro nível de projetos, para que no 

final consigamos ter uma cidade mais eficiente e com 

maior qualidade de vida para todos”.

MUNICÍPIO DE POMBAL

Também o município de Pombal implementou recen-

temente dois projetos de 5G, fornecidos mais uma vez 

pela NOS.

Pombal, que disfruta já de uma grande cobertura por 5G, 

havia já experimentado com esta tecnologia de comuni-

cações durante a edição deste ano das Festas do Bodo, 

nas quais disponibilizou uma experiência remota das 

mesmas por realidade virtual.

Esta solução foi testada pela primeira vez pelo ministro da cultura, Pedro Adão e Silva, durante a 

Inauguração Oficial das festividades. Os percursos virtuais continuaram acessíveis durante todo 

o período das festas, sendo posteriormente usados pela Câmara para promoção do turismo da 

região.

Para além disto, o município utilizou também uma ferramenta de analítica de eventos para 

caracterizar a audiência presente no evento e o seu comportamento, bem como o impacto desta 

celebração na mobilidade na região, de forma a otimizar a próxima edição das Festas do Bodo.

Mais recentemente, instalou um novo sistema inteligente de rega, instalado em dois jardins da 

cidade, que, estima-se, virá a permitir poupar até 30% em água e energia.

O serviço de rega inteligente foi conseguido através de um conjunto de sensores que recolhem, 

em tempo real, informação detalhada do consumo de água e energia e do estado das plantas. 

Estas informações, provenientes de sensores diversos em diferentes localizações, são processadas 

numa plataforma de gestão integrada que a cruza com informações meteorológicas para detetar 

os períodos ótimos de irrigação e a quantidade ideal de rega consoante as necessidades hídricas 

do terreno. Isto permitirá prevenir o consumo excessivo e maximizar os rescursos disponíveis, 

particularmente importante não só no contexto das mudanças climáticas como da atual situação 

de seca. 
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MPT: UM SIMPLES CONECTOR FAZ UMA GRANDE 
DIFERENÇA

O volume e densidade de dados a serem processados nos data centres estão a exigir cada vez maior performance 
das suas redes de fibra – performance que não pode ser limitada por nenhum componente do sistema.

DESDE A INTERNET OF THINGS até soluções de big data, streaming, reali-

dade aumentada, e mesmo as mais simples soluções empresariais, a digitali-

zação está rapidamente a levar o volume e densidade de dados processados 

nos data centers até níveis nunca antes vistos. Isto significa que os data 

centres têm de evoluir para marcar passo com as necessidades crescentes 

de conectividade e largura de banda exigidas pelas novas tecnologias e 

aplicações. 

A cablagem está a evoluir dos tradicionais 40G para 100G, com tecnologias 

de até 400G ou mesmo 800G em algumas instalações de alta performance 

para garantir transmissão de dados ultra-rápida.

Como tal, a fibra ótica torna-se a única solução de calagem capaz de suportar 

os data rates necessários nesta realidade, com os sistemas multímodo a apre-

sentarem opção mais flexível e rentável. As fibras multimodais, por terem 

https://www.legrand.pt/
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um maior diâmetro de núcleo, permitem transmitir dife-

rentes tipos de sinais óticos, tornando-as mais versáteis. 

No entanto, devido às diferentes velocidades de propa-

gação dos vários modos, estão sujeitas a distorção do 

sinal a longas distâncias. Como tal, as fibras multimodo 

são utilizadas em instalações no interior, que requerem 

menores distâncias de transmissão, e possibilitam a utili-

zação de uma maior variedade de ativos disponíveis no 

mercado, 

Ao contrário dos sistemas mono modo, são também 

muito menos dispendiosos, por utilizarem uma fonte de 

luz laser de emissão de cavidades verticais (VSEL), mais 

fácil de embalar e de fabricar. Contudo, têm também 

alcance mais curto, o que acaba por se adaptar às neces-

sidades da maioria dos data centers. 

No entanto, a velocidade e robustez da transmissão de 

dados que se pretende assegurar com a adoção de soluções 

de fibra ótica não pode ser garantida sem a prevenção de 

perdas nos conetores – frequentemente o elo mais fraco 

da cablagem.  

SISTEMA MPT DA LEGRAND

Para responder a esta necessidade, a Legrand introduziu a solução de fibra MTP (Multiple-

Fiber Push-On/Pull-Off compatible MPO), garantindo velocidade, resistência, alto desem-

penho e alta densidade. 

Identificado pelo IEEE, TIA e ISO/IEC como a solução indicada para aplicações não duplex, 

o termo MTP é uma versão específica do genérico MPO, com mais alto desempenho e menor 

perda de inserção. 

Permite uma ligação de alta velocidade com 12 fibras, ou 2x12 para 24 fibras e com cassetes 

de 8 fibras compatíveis, permitindo alto débito, flexibilidade e escalabilidade de acordo com 

as necessidades do data center. Para além de uma ligação precisa e segura, oferece também 

uma gestão de cabos optimizada, com um sistema expansível para futuras atualizações. 

Emquanto os conectores MPO genéricos vão perdendo performance ao longo do tempo, os 

conetores MPT permitem uma menor perda por reinserção ou como resultado das variações 

de temperatura, prolongando a vida útil do cabo e reduzindo custos de manutenção.

Tudo isto permite uma rede de fibra, particularmente em ambientes de alta densidade como 

data centres,  a operar mais eficientemente, tornando esta solução ideal para ambientes 

que requerem a melhor performance possível. Por outro lado, a facilidade de instalação, 

manutenção e gestão permite que qualquer operação realizada no data center é realizada 

com a maior eficiência possível, reduzindo todos os custos operacionais e de downtime 

associados. 

https://www.legrand.pt/
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“A CAPACITAÇÃO DO PAÍS É A MELHOR FORMA DE 
ANDAR PARA A FRENTE”

MIGUEL ALMEIDA, DIRETOR-GERAL DA CISCO PORTUGAL
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O PEQUENO PAÍS mais ocidental da Europa tem uma importância de 

peso no negócio global da Cisco. O escritório é o terceiro maior da Europa, 

emprega 1.100 pessoas, e foca o seu trabalho diário em projetos de valor 

acrescentado, para o país, e para a atividade global da multinacional.

Em conversa com a IT Insight, Miguel Almeida, diretor-geral da Cisco 

Portugal, há 17 anos na empresa, revelou as áreas prioritárias para o negócio 

em terras lusas, o reforço da aposta na criação e desenvolvimento de talento 

através das Academias Cisco, e deixou algumas mensagens de encoraja-

mento aos gestores que ainda estão a percorrer o caminho da transformação 

digital. 

Qual o posicionamento da Cisco em Portugal?

A Cisco tem três momentos de investimento em Portugal: um em 1995, 

com a abertura do escritório, um em 2008, com um projeto internacional 

que ganhámos com a abertura do Hercules Project, e um em 2019, com 

a abertura de um Customer Experience Center em Portugal. Somos hoje 

uma empresa grande em território nacional, com 1.100 colaboradores, que 

falam 24 línguas diferentes, dos quais 44% são mulheres, o que significa 

que vivemos o tema da diversidade de forma muito séria. 

Em Portugal, não somos apenas uma operação de vendas, somos também 

uma operação do life cycle do cliente: durante a instalação, durante a adoção 

dos produtos, e durante os anos da sua utilização dos produtos. Ou seja, 

além de vendermos os nossos produtos e software – a Cisco está a fazer uma 

grande transformação do negócio, do hardware puro para a área de soft-

ware –, reportamos à volta de 35% das nossas vendas na área de software. 

A Cisco Portugal é o terceiro maior escritório europeu, uma dimensão muito 

apetecível que atrai muito investimento internacional. Obviamente, a nossa 

perspetiva é continuar a crescer. 

Sem conhecimento e sem valor acrescentado, o mercado nacional não será competitivo. 
Miguel Almeida, diretor-geral da Cisco Portugal, acredita que a capacitação que as 

academias de network da multinacional fazem, e continuarão a fazer, a diferença no 
desenvolvimento do talento em Portugal e no mundo. 

FÁTIMA FERRÃO E HENRIQUE CARREIRO

FACE 2 FACE
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Nesse aspeto, Portugal é um mercado típico ou atípico?

O mercado português é muito inovativo, há muitas soluções que vendemos 

primeiro em Portugal, a questão é que não é um mercado de dimensão. Isto 

é, nem de dimensão financeira, nem de dimensão do próprio mercado. Mas 

é muito bom para a Cisco quando vendemos algo nesta dimensão, porque 

Quais as áreas críticas para o negócio da Cisco em Portugal?

Temos três áreas que são críticas: a questão do trabalho híbrido, que é uma 

tendência de mercado, a segurança, e a transformação das redes. Na vertente 

do trabalho híbrido, encontramos hoje os clientes com maior apetência pelo 

tema. Na Cisco já vivíamos esta realidade antes da pandemia, mas para 

grande parte dos clientes este não era o cenário do dia-a-dia. Acreditamos 

que o futuro é o trabalho híbrido, ou seja, estar uns dias no escritório, estar 

uns dias em casa, trabalhar no café, seja o que for. E, obviamente, o trabalho 

híbrido está intimamente ligado à vertente da segurança. Todas estas vicis-

situdes obrigam as pessoas a pensar na segurança de uma forma diferente. 

Depois, há um outro ponto que também é crítico, e que tem a ver com a 

transformação das redes. Há muitas coisas que se estão a transformar, porque 

hoje as redes têm de ser preditivas e ter uma automação muito maior que 

antes. Portanto, diria que estes três pilares são muito críticos para nós.

Estes três pilares são mais críticos em Portugal ou é uma tendência na Cisco 

de forma global?

Não, é uma tendência global. O que fazemos é agarrar as tendências globais, 

adaptar aos mercados, e vemos aquilo que nos traz mais valor. 

https://www.linkedin.com/in/miguel-almeida-6094ab1/
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se funciona em Portugal, então vai funcionar nos outros sítios. Acaba por 

ser um mercado de referência. 

Como está a crescer o mercado do trabalho híbrido, e que desafios identi-

ficam nas empresas portuguesas?

Acho que é um mercado que está a crescer exponencialmente. Vimos que 

durante a pandemia tínhamos trabalho remoto, 99% do trabalho era feito 

em casa, e num ambiente montado em casa. Agora, já não é apenas em 

casa, podemos andar a trabalhar por vários locais diferentes. No entanto, 

as exigências das aplicações, da rede, ou dos dispositivos, são exatamente 

as mesmas. 

É algo que tem vindo a crescer e acreditamos que isto não é apenas problema 

da tecnologia. Claro que a tecnologia tem de responder e já falámos até 

numa aplicação de vídeo, numa aplicação de colaboração, e na questão da 

segurança. A questão da segurança, por exemplo, é muito crítica porque 

estamos a ligar-nos a diversas redes Wi-Fi. 

Mas há um ponto muito importante que tem a ver com a cultura da orga-

nização. Isto é, o trabalho híbrido não é só a tecnologia, porque esta, mal 

ou bem, vai resolver os problemas que possa haver. Mas se a minha organi-

zação tiver uma cultura de rigidez que obriga as pessoas a ir ao escritório, 

então é um problema que nem se coloca. 

Portanto, acaba por haver duas visões do que é o trabalho híbrido, e isto 

em Portugal às vezes é difícil. Para uma empresa como nós, é muito fácil, 

já o era antes da pandemia, mas muitas empresas não funcionavam assim. 

Esta é uma aculturação que as pessoas têm de agarrar, mas uma coisa é 

certa: acho que é impossível voltarmos ao trabalho remoto ou ao trabalho 

99% no escritório. Agora, nas nossas entrevistas de emprego perguntam-

-nos sempre se precisam de vir ao escritório todos os dias. 

Além de ter a coisa boa da pessoa poder gerir um bocado melhor a sua vida, 

também é importante perceber que vivemos uma economia de escassez de 

talento. Ou seja, o trabalho híbrido é hoje uma arma muito importante para 

conseguirmos recrutar. 

HÁ CERTAS FUNÇÕES QUE NÃO REQUEREM A PRESENÇA NO ESCRITÓRIO. ACHO QUE AS 
PESSOAS QUE TÊM ESSE TIPO DE FUNÇÕES DEVEM PERCEBER A NECESSIDADE, TAMBÉM DENTRO 
DAQUILO QUE É A CULTURA E A SAÚDE MENTAL. OU SEJA, NÃO ACHO QUE A DIVISÃO SE DEVA 
FAZER POR VERTICAIS, MAS SIM POR FUNÇÕES
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Mas, realmente, há certas funções que não requerem a presença no escri-

tório. Acho que as pessoas que têm esse tipo de funções devem perceber a 

necessidade, também dentro daquilo que é a cultura e a saúde mental. Ou 

seja, não acho que a divisão se deva fazer por verticais, mas sim por funções, 

que é o que fazemos aqui. 

Quando abordada por empresas a propósito do trabalho híbrido, que tipo 

de respostas dá a Cisco?

Acho que, em primeiro lugar, as empresas têm que perceber como é que 

recriam o seu ambiente de segurança com uma pessoa que não está dentro 

do escritório. Portanto, não é apenas a questão do dispositivo, embora isso 

também seja importante. 

Isto é, como é que garanto a segurança do meu dispositivo, como é que 

garanto a segurança da ligação de casa até à empresa, e como é que garanto 

que este ecossistema não prejudica a aplicação A ou B que estou a usar. 

Portanto, este modelo de disponibilização de aplicações e segurança das 

mesmas é hoje o driver deste paradigma. 

A segurança é a principal preocupação das empresas?

Sim, porque a segurança hoje é infraestrutura. Essa também é a grande 

mudança. Antigamente, a segurança era uma parte do vertical de IT, mas 

hoje é tudo. Isto tem tudo a ver com a forma como nos ligamos às redes. Ou 

Há dois anos, por exemplo, tínhamos as pessoas quase todas concentradas 

em Lisboa e todas vinham ao escritório, mesmo que não fosse todos os dias. 

Atualmente, estamos a recrutar pessoas no Norte e nas ilhas, por exemplo. 

Na sua visão, é uma tendência igual em todos os setores? 

Não. Veja-se, por exemplo, a questão da indústria em que devido às linhas 

de montagem e etc., há muita gente que tem de estar a trabalhar presencial-

mente. É normal que as pessoas que estejam na área de suporte à indústria 

também sintam que têm de ir ao escritório. 
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HOUVE UMA ACELERAÇÃO MUITO GRANDE DO DIGITAL QUE, ANTIGAMENTE, COSTUMAVA 
SER APENAS UM BRAÇO, MAS HOJE É O CORPO. REALMENTE, HÁ AQUI UMA IMPORTÂNCIA 
MUITO GRANDE DO DIGITAL E DO CTO EM TODAS AS ORGANIZAÇÕES
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seja, se me ligo a um Wi-Fi de um operador, mas 

depois entro na rede que tenho noutro sítio qual-

quer, o mecanismo de segurança não pode ir só 

no PC ou na entrada, tem de haver outros meca-

nismos a controlar a coisa. Portanto, concordo a 

100% que, neste momento, a segurança é a coisa 

mais importante que temos no que diz respeito 

ao trabalho híbrido. 

As empresas têm estado a adaptar-se bem ao facto 

de a rede já não ser uma entidade estática, mas 

sim dinâmica? Até que ponto é que um cenário 

de trabalho híbrido também não é potenciado 

pela evolução da flexibilidade do lado da rede?

Claro que sim. Houve uma evolução muito grande 

na questão das redes durante os últimos anos e, 

realmente, agora não podemos olhar para as redes 

como algo que fica 20 anos a trabalhar da mesma 

forma. As redes têm de se adaptar a duas coisas 

críticas: às aplicações, porque todos os clientes 

querem otimizar as suas aplicações e a rede tem 

de responder a isto, e a questão da automação. 

Estou aqui há 17 anos e quando vim para cá, os 

engenheiros eram inacreditáveis, tinham de traba-

lhar horas e mexer nas redes todas. Atualmente, 

as coisas já não são assim, porque a automação 

veio trazer capacidade de adaptação rápida a 

alterações. 

Aliás, quando ligamos isto à inteligência artifi-

cial, ao machine learning e etc., as redes têm de 

estar preparadas para responder a isto imediata-

mente, e não para ter 40 engenheiros a configurar 

e mudar redes. É engraçado que não é uma alte-

ração que tenha chegado agora, já vem de antes, 

mas as empresas agora, e até com a transição para 

modelos cloud, têm uma visão muito clara de que 

é preciso acelerar fortemente este caminho. 

Estamos a falar do cenário empresarial, mas tradi-

cionalmente a Cisco tem sido muito forte do lado 

dos operadores. Também notam essas transfor-

mações nos operadores e que impactos tem?

Obviamente que sim. Há aqui um ponto impor-

tantíssimo a que as pessoas, por vezes, não dão 

o devido valor: a digitalização de processos não 

é só um processo tecnológico, nada se faz sem as 

pessoas. Mas o ponto é que, enquanto empresa, 

podia alterar todo o meu digital, mas quando 
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quero conversar com os meus clientes ou vender algo, não há outra coisa 

que não seja uma rede. 

Na minha opinião, os operadores em Portugal têm feito um trabalho muito 

bom neste aspeto. Não apenas na área do consumo, mas mesmo na área 

empresarial, os tipos de redes que estão a montar para responder às neces-

sidades do mundo empresarial, são incríveis. Acho que na transformação 

digital que o país está a fazer, há uma quota parte muito importante de 

responsabilidade dos operadores. Basta ver o investimento enorme que estão 

a fazer com o 5G. Realmente, os operadores em Portugal ajudam a levar o 

país para a frente, e acho que isso é mesmo muito importante. 

Tradicionalmente, a Cisco também tem estado ligada às escolas e à área da 

administração pública. Essas áreas também têm sido reforçadas com estas 

exigências que surgiram na pandemia?

Sim, claro que sim. Nesse contexto, há duas áreas muito importantes para 

nós: as nossas academias, chamam-se network academies, para formar as 

pessoas que possam vir para o mercado de trabalho, e também a tratar da 

questão do upskilling. Aliás, esta semana fizemos 25 anos deste programa, 

e isto é mesmo muito importante para nós, porque acreditamos que a capa-

citação do país é a melhor forma de o levarmos para a frente. 

Em termos da educação propriamente dita, temos uma rede muito grande 

no Ministério da Educação, temos muitas universidades que trabalham 

com a Cisco há muitos anos e, de facto, as necessidades que existem hoje 

nada têm a ver com as que existiam há dez anos. Os miúdos, atualmente, 

têm múltiplos dispositivos, há uma dinâmica muito grande em termos 

de conteúdos. Por exemplo, tenho filhos na universidade que vêm vídeos 

no YouTube sobre a matéria, ou seja, já não é apenas ler livros. É muito 
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importante que as universidades e as escolas tenham esta capacidade de 

dar aos seus alunos esta infraestrutura. 

Anunciaram recentemente o objetivo de formar 25 milhões de pessoas em 

dez anos, em todo o mundo. Desses 25 milhões, quantas tencionam formar 

em Portugal?

A grande questão é que não olhamos as academias apenas na área do 

público, mas também olhamos para a área privada. 

Por exemplo, há muitas empresas que recorrem às academias para dar 

formação em segurança aos seus colaboradores, há muita gente a recorrer 

a isto. A capacitação é a única forma de crescermos. Infelizmente, ou feliz-

mente, temos a dimensão que temos, e quanto mais nos especializarmos em 

coisas de valor alto, melhor vai ser para Portugal. O que queremos é criar 

impacto na sociedade em geral, através do conhecimento. 

Na sua opinião, quais seriam as prioridades para os gestores no próximo 

ano, tendo em conta todas as incertezas e desafios que enfrentaremos?

Já trabalho neste mercado há mais de 20 anos, mas a grande coisa atual-

mente é não haver pessoa mais importante na definição de uma estratégia 

de negócio do que o CTO (Chief Technology Officer). O negócio hoje é 

impossível de fazer sem tecnologia. 

Houve uma aceleração muito grande do digital que, antigamente, costu-

mava ser apenas um braço, mas hoje é o corpo. Realmente, há aqui uma 

importância muito grande do digital e do CTO em todas as organizações. 

O que diria é que não há que ter vergonha. Há que assumir que a tecno-

logia é importante, que é a base do negócio, e que temos de conseguir ter 

estas conversas com o CEO, com o CFO, seja com quem for. Temos de subir 

na cadeia de valor de todas as organizações, não há negócio que se faça 

sem tecnologia, e o que precisamos é de definir budgets que respondam às 

necessidades do negócio. Diria que um sentimento de afirmação e coragem, 

é um ponto mesmo muito importante. 

Depois, há uma segunda coisa que defendemos na Cisco e que tem a ver 

com a diversidade. Isto é, ouvir ideias e pessoas muito diferentes de nós. É 

muito importante que nas organizações possamos ouvir pessoas diferentes 

de nós, porque estamos habituados a trabalhar da mesma forma e a ouvir 

as mesmas coisas. A inovação é estas duas coisas: termos a coragem de nos 

afirmarmos como pessoas de negócio e termos a capacidade de ouvirmos 

pessoas diferentes. 

Outubro é o mês da segurança: estão a promover algumas iniciativas junto do mercado  

empresarial?

Sim, temos estado em muitos eventos internos e externos. Olhamos para a 

segurança como um processo, não é apenas a tecnologia, e achamos que a 

segurança é muito das pessoas e a tecnologia ajuda-as a cumprir o desígnio 

da segurança. 
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Acho, por exemplo, que é um grande desafio colocar as questões de IT e 

especialmente de segurança, às crianças. Temos de as educar para estas 

questões e isto tem de começar logo nas escolas. 

Temos de pensar que a questão dos cibercriminosos, por exemplo, já não 

tem nada a ver com pessoas curiosas. Tem a ver com uma de duas coisas: ou 

são pessoas que querem ganhar dinheiro, ou são pessoas que, por alguma 

razão, querem chatear um Estado ou uma entidade. 

Devo dizer que há muitos ataques em Portugal, há muitas empresas atacadas 

e que até acabam por pagar e não dizem nada. Apesar de se ter criado um 

grande awareness com todos os ataques que têm acontecido, os budgets de 

segurança das empresas ainda não são suficientes. 

As empresas mais pequenas, que constituem o grosso do tecido empresarial 

nacional, são as que ainda têm mais trabalho pela frente nesse sentido?

É formação, é necessária formação. E não é formação de segurança pela 

tecnologia, é formação da segurança do modo de viver. Qualquer empresa, 

por mais pequena que seja, se tiver um negócio online, tem de ter uma 

enorme preocupação com a segurança.

Na área industrial, por exemplo, a segurança é muito crítica. Se pararmos 

uma rede de produção de uma fábrica grande, leva pelo menos dois dias 

para recuperar o ritmo normal, e isso é logo um prejuízo gigante.

Este ponto é de educação e é verdadeiramente prioritário. E acho que aí 

o Centro Nacional de Cibersegurança tem investido muito no lado da 

educação. 

Também têm sentido o impacto desta disrupção das cadeias de abastecimento?

Não somos uma ilha no mundo, obviamente que sim. Tem causado algum 

atraso na aceleração digital dos clientes, não apenas no fabrico, mas também 

na logística. Existe a questão das cadeias de abastecimento e depois a questão 

da logística. 

Se olharmos hoje, a nível mundial, há muito menos barcos a viajar do 

que havia antes da pandemia e isso, obviamente, tem impacto. Depois, há 

também a questão dos microprocessadores e etc.

O que é engraçado perceber, é que a indústria que mais consumia este tipo de 

material, se calhar não é a mais impactada. Isto não é apenas um problema 

das empresas de IT, é um problema generalizado. 
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SE PARARMOS UMA REDE DE PRODUÇÃO DE UMA FÁBRICA GRANDE, LEVA 
PELO MENOS DOIS DIAS PARA RECUPERAR O RITMO NORMAL, E ISSO É LOGO 
UM PREJUÍZO GIGANTE
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GESTORES, A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 
CHEGOU PARA FICAR

O programa da Nova SBE Executive Education e da IDC ofereceu vários insights aos 
participantes para que estes consigam evoluir para o patamar seguinte, numa era marcada cada 

vez mais pelas empresas nativas digitais
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COM OS OLHOS POSTOS na Transformação Digital das 

organizações, a sexta edição do programa Transformação 

Digital Aplicada, da Nova SBE Executive Education e da 

IDC, decorreu entre os dias 27 e 29 de setembro. O programa 

foi conduzido pelo professor Bruno Horta Soares, Leading 

Executive Advisor da IDC.

PREPARAR O FUTURO

Ao longo de três dias, o programa pretendeu esclarecer 

conceitos e explicar a estrutura da transformação digital 

aos participantes, sobretudo numa perspetiva de explicar 

o porquê da necessidade desta evolução. Para o gestor, é a 

oportunidade de perceber o seu papel nesta transformação.

Compreender a direção da organização e a estrutura, assim 

como os objetivos da transformação digital são, na ótica de 

Bruno Horta Soares, essenciais para que os colaboradores 

compreendam a necessidade do passo seguinte. “Procuramos 

dar aos líderes e aos gestores da transformação digital as 

ferramentas, o conhecimento, para que possam gerir a trans-

formação digital, que já está certamente a ocorrer nas suas 

organizações”, afirma.

LEVAR A TRANSFORMAÇÃO ÀS ORGANIZAÇÕES

Os participantes do programa da Nova SBE Executive Education e da IDC puderam 

usufruir de dois tipos de ferramentas.

Conhecimento: neste campo, os gestores contam com os insights e o research da IDC, que 

ajudam a tomar decisões. São ainda apresentadas as principais tendências, para que os 

gestores possam posicionar as suas ações nas previsões do mercado.

“Há aqui um posicionamento naquilo que a IDC há muitos anos chama de terceira plata-

forma digital. Posicionar temas como a cloud, a mobilidade, big data, o social business, 

numa evolução digital que acontece desde os anos 60/70, é muito importante para que se 

perceba que as organizações continuam a ter informatização, digitalização, e que precisam 

de um extra que é a transformação digital”, relembra Bruno Horta Soares.

Frameworks: a partilha de taxonomias e use cases taxonómicos, com base no research da 

IDC, inclui olhar para o mercado, para a transformação digital, para os principais deci-

sores e organizar um conjunto de estratégias. Este caminho ajudará os gestores a olharem 

para os exemplos de implementação e a tirarem daí o essencial para a sua organização: 

use cases de transformação, organizados em programas e estruturados em estratégias.

“Todo esse conhecimento acaba por ser aquilo que a IDC traz e coloca no tool kit do 

gestor, o que clarifica muito que isto não se faz só com tecnologia: grande parte é conhe-

cimento para saber utilizar tecnologia. Não são ferramentas tecnológicas que partilhamos 

com o gestor; partilhamos sobretudo conhecimento para que possam entender melhor 

sobre tecnologia”, indica.
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QUANDO A MUDANÇA BATE À PORTA

Para as organizações, a necessidade constante de adaptação 

neste processo de transformação digital está interligada à 

gestão de mudança, considerada um dos principais desafios da 

implementação e do acompanhamento do processo de trans-

formação das organizações. Contudo, o ecossistema da organi-

zação também pode ser outro desafio. “Se as organizações não 

colaborarem no ecossistema, é muito difícil conseguirem renta-

bilizar depois a tecnologia quando têm mercados exíguos. Vai 

haver muita necessidade de maior colaboração do que aquela 

que está a haver hoje”, considera Bruno Horta Soares.

O Leading Executive Advisor da IDC afirma que ainda existe 

muito a fazer para “consolidar a terceira plataforma”, onde se 

encontram aceleradores de inovação como o IoT e a Inteligência 

Artificial, que estão ainda por adotar nas organizações. 

A próxima edição decorre entre os dias 15 e 17 de fevereiro 

de 2023, com formação em formato presencial no campus de 

Carcavelos da Nova SBE, dividida em dois dias de formação, 

um dia de evento e uma sessão de follow-up. 
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ESPAP QUER CONTRIBUIR PARA ESTADO MAIS 
ÁGIL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE 

PORTUGAL

A ESPAP surgiu da fusão de três unidades estatais e 
tem vindo a fomentar a digitalização da administração 
pública no âmbito de vários projetos, incluídos, por 
exemplo, no PRR. Teresa Girbal, vice-presidente e CIO 
da entidade, esteve à conversa com a IT Insight.

DIANA RIBEIRO SANTOS

MARIA BEATRIZ FERNANDES

CRIADA EM 2012, a Entidade de Serviços Partilhados da Administração 

Pública (ESPAP) surgiu como unificadora de entidades estatais, que se extin-

guiram após a sua criação: o Instituto de Informática do Ministério das 

Finanças, a Empresa de Gestão Partilhada de Recursos da Administração 

Pública e a Agência Nacional de Compras Públicas. 
- Teresa Girbal  -

Teresa Girbal, vice-presidente da eSPap

https://www.linkedin.com/in/teresa-girbal-835b4b1/
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Integrada na administração indireta do Estado, 

a organização procura agilizar uma adoção mais 

eficiente de soluções de recursos financeiros, 

humanos e TIC. “Temos como visão ser a opção 

de referência para a Administração Pública (AP) 

na utilização de recursos públicos comuns e na 

prestação de serviços partilhados”, afirma Teresa 

Girbal, Vice-Presidente e CIO da ESPAP, “através  

da nossa missão que consiste em assegurar a 

obtenção de ganhos de eficácia e eficiência, através 

da utilização racional de recursos públicos comuns 

e da prestação de serviços partilhados, contribuindo 

para um Estado mais ágil e direcionado para o 

desenvolvimento sustentável do país”, explica.

Num contexto desafiante de constante mudança, 

a VP e CIO abraçou o desafio há mais de quatro 

anos: “mais do que um gestor que tem de saber 

gerir a complexidade, temos de ser líderes num 

ambiente em mudança permanente, lidar com 

imprevistos do presente e antecipar o futuro”, 

reflete.

A digitalização não é um ideia que pertence aos 

impactos da pandemia, esta “demonstrou a neces-

sidade de se dispor de estruturas e redes digitais 

eficazes que permitam desmaterializar as apren-

dizagens, as transações e os processos e, quando 

adequado, possibilitar o trabalho remoto, acele-

rando, de forma inclusiva, a transformação digital 

que estava em curso”. 

Além disso, os fortes impactos económicos e 

sociais vieram desafiar a competência dos líderes 

dos organismos, a sua perceção de resiliência e a 

capacidade de acompanhar a aceleração da trans-

formação digital e o seu papel como impulsiona-

dores da inovação, neste caso, no setor público.

ARREGAÇAR AS MANGAS

A responsável destaca alguns marcos deste  

processo de digitalização, nomeadamente a imple-

mentação da solução da ESPAP de fatura eletró-

nica para a AP (FE-AP). Integrada no programa 

Simplex, a plataforma criada e gerida pela ESPAP 

permite a utilização de faturas eletrónicas nos 

contratos públicos na emissão, envio, receção e 

tratamento, administrativo e contabilístico. 

A “solução já permitiu 25 milhões de euros em 

poupanças para o Estado até final do primeiro 

semestre de 2022 e até 31 de julho”. “Mais de duas 
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MAIS DE DUAS MIL ENTIDADES PÚBLICAS UTILIZAVAM A FE-AP E MAIS DE QUATRO 
MIL FORNECEDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA JÁ ENVIAVAM DOCUMENTOS DE 
FATURAÇÃO ELETRÓNICA PARA AS ENTIDADES DO ESTADO
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mil entidades públicas utilizavam a FE-AP e mais de quatro mil fornece-

dores da AP já enviavam documentos de faturação eletrónica para as enti-

dades do Estado. Desde 2020 que o número de fornecedores aderentes a 

este sistema tem vindo a aumentar: 352 no final de 2020 e 2202 no final 

de 2021”, garante Teresa Girbal.

É, ainda, de ressalvar o Ponto de Troca de Tráfego (PTT), iniciativa cola-

borativa na estratégia integrada de modernização e reforma da AP, que, 

segundo a VP e CIO da ESPAP, “permitiu uma redução de custos efetiva 

ao nível das infraestruturas de comunicações, permitindo uma interligação 

das redes dos organismos da AP, potenciando a partilha e reutilização das 

comunicações”. Como resultado, atualmente, já possuem 18 áreas gover-

nativas interligadas para troca de informação.

Teresa Girbal destaca o Plano de Ação para a Transição Digital, de 2000, 

“acompanhado, operacionalizado e implementado pela Estrutura de 

Missão Portugal Digital”. Já em 2021, era reforçada essa necessidade com a 

prorrogação do mandato do Conselho para as Tecnologias de Informação 
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EM 2019, FOI INSTITUÍDO O MODELO CONTRATUAL COM VINCULAÇÃO DAS ENTIDADES 
MEDIANTE A ASSINATURA DE TERMO DE ADESÃO E RESPETIVA APROVAÇÃO PELA 
TUTELA COM INCLUSÃO, POR FASES, DOS SERVIÇOS IDENTIFICADOS NO CATÁLOGO E 
RESPETIVO PREÇÁRIO

e Comunicação na Administração Pública (CTIC), que coordena a execução 

da Estratégia para a Transição Digital no setor público.

ABRAÇAR O DIGITAL COM SUCESSO

A ESPAP é uma das entidades que contribuem para a implementação da 

Estratégia para a Transformação Digital da Administração Pública 2021-2026, 

elaborada pelo CTIC. De acordo com Teresa Girbal, esta estratégia “procura 

que a AP seja mais responsiva às expectativas dos cidadãos e empresas, preste 

serviços mais simples, integrados e inclusivos, funcione de forma mais eficiente, 

inteligente e transparente através da exploração do potencial de transformação 

das tecnologias digitais e da utilização inteligente dos dados”. 

Exemplo da implementação da estratégia é a importância da qualificação 

na operacionalização e implementação da cloud na AP, a simplificação da 

contratação de serviços TIC, ou o programa de formação intensiva e especia-

lizada na área digital de três mil profissionais, o UpSkill, que nas suas duas 

edições teve nove mil candidatos.
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A ESPAP desenvolveu um catálogo de serviços, “estrutu-

rado de forma a viabilizar a sua contratação por outras 

entidades da AP em 2019 e alargado em 2021. Em 2019, 

foi instituído o modelo contratual com vinculação das 

entidades mediante a assinatura de Termo de Adesão 

e respetiva aprovação pela tutela com inclusão, por 

fases, dos serviços identificados no catálogo e respetivo 

preçário”.

Teresa Girbal conta que, atualmente, a ESPAP opera mais 

de 50 sistemas de informação e mais de mil redes, gere 

mais de 950 servidores e mais de 2.800 bases de dados 

e dispõe de mais de 500 TB úteis para armazenamento 

de dados. Adicionalmente, o organismo está envolvido 

na gestão e execução de projetos inscritos no Plano de 

Recuperação e Resiliência (PRR).

A ESPAP QUER SER, CADA VEZ MAIS, UM EXEMPLO A SEGUIR NA ADOÇÃO DE NOVAS 
TECNOLOGIAS E REFORÇAR A SUA PRESENÇA NO ECOSSISTEMA TIC A NÍVEL NACIONAL 
E EXPANDIR OS SEUS SERVIÇOS

TRANSFORMAÇÃO + DIGITAL

De acordo com a responsável, a transformação digital deve ser abordada de forma holística 

nas suas duas dimensões: para o digital é obrigatório recorrer a tecnologias que contribuem 

para a segunda parte do conceito – a transformação.  Mais, é “crucial complementar esta 

visão com a realidade de que somos líderes e agentes de um ambiente em constante mudança 

e potencialmente imprevisível. Nesse sentido, fomos forçados a aprender e a vestir dois termos 

— resiliência e agilidade — para enfrentar os desafios propostos”, reflete.

A ESPAP está envolvida na execução de projetos inscritos no PRR, nomeadamente na 

Modernização e Simplificação da Gestão Financeira Pública, integrada na Componente 17, 

que visa promover uma “mudança estrutural para o aumento da qualidade e sustentabilidade 

das finanças públicas portuguesas”.

“A ESPAP quer ser, cada vez mais, um exemplo a seguir na adoção de novas tecnologias e 

reforçar a sua presença no ecossistema TIC a nível nacional e expandir os seus serviços”, pelo 

que acredita que as IT são “enablers de oferta de serviços partilhados TIC de forma trans-

versal à AP”, conclui a VP e CIO da eSPap.  

CIO 2 CIO
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TRANSFORM

HUB4INOV: 
UM HUB DE ACESSO À INOVAÇÃO PRODUTIVA E 
GESTÃO DE CONHECIMENTO DA NOVA DELTA

Devido a desafios internos, a área de Inovação Produtiva da Nova Delta desafiou a Microsoft a desenvolver 
uma plataforma que se viria a chamar HUB4INOV, tendo em vista tornar a colaboração e tomada de decisão 

mais transparente e integrada num único local.

MARIA BEATRIZ FERNANDES

COM O TRABALHO REMOTO a despertar novos desafios no âmbito da 

transformação digital, a área de Inovação Produtiva da Nova Delta, unidade 

industrial do Grupo Nabeiro responsável pela torrefação, empacotamento 

e comercialização de café e sucedâneos, viu uma oportunidade para tornar 

mais eficiente a colaboração e tomada de decisão.

A Nova Delta procurava responder a grandes desafios do ponto de vista de 

sistematização da área de inovação produtiva, nomeadamente a integração 

da área de inovação produtiva num único local, com acesso a documen-

tação e principais indicadores de desempenho da equipa, da forma mais 

transparente possível. 
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Foi assim que, no verão de 2020, a empresa se juntou à Microsoft para o 

desenvolvimento da plataforma HUB4INOV. Menos de um ano depois, a 

plataforma foi implementada junto da equipa. Segundo Pedro Assude, Senior 

Innovation Manager na Nova Delta, a escolha da Microsoft “é óbvia, dada 

a diversidade de soluções e a capacidade disponível em Power Platform, 

com grande poder de integração de aplicações não apenas Microsoft com 

resposta às principais funcionalidades que se pretendiam implementar”.

Mais, explica que o SharePoint revelou ser “a escolha acertada”, devido 

à sua capacidade de gerir conteúdos, informações e aplicações, tendo em 

vista potenciar o trabalho colaborativo de uma forma integrada em toda a 

organização. A plataforma permite o acesso em tempo útil a toda a área de 

inovação produtiva, facilitando o processo de comunicação interno. 

Assim, com a HUB4INOV, a área de inovação produtiva da Nova Delta 

pode consolidar a gestão da inovação em três atuações dentro da fábrica: 

em projetos e ensaios, na gestão de informação do produto e em codificação 

e consolidação numa única plataforma. 

Pedro Assude destaca a agora possível integração e partilha de informação, 

a melhoria da comunicação entre a equipa, a digitalização e automatização 

de processos, a maior facilidade na realização tarefas diárias, assim como 

a maior transparência dos processos e capacitação da equipa a nível de 

transformação digital, e a melhor gestão do conhecimento.

Em números, o Senior Innovation Manager na Nova Delta garante que, 

comparando 2020 e 2021, houve uma redução da duração média de desen-

volvimento de novos projetos em 4%, de 91 para 87 dias, e um desvio à 

duração dos projetos entre a data prevista versus a data efetiva em 34%, 

de -8 dias para -11 dias.

“Esperamos que a exista uma interação mais regular da equipa de Inovação, 

através da exploração das áreas de conhecimento e de sinais onde poderão 

lançar ideias e sugestões de melhoria para a área de inovação e para orga-

nização de uma forma geral”, reflete.

O sucesso deve-se, reitera Manuel Dias, National Technology Officer na 

Microsoft Portugal, a três fatores principais. Num primeiro lugar, “a utili-

zação da tecnologia no seu esplendor nas diversas perspetivas – analítica, 

comunicação, colaboração e processos de negócio”. Depois, a “agilidade 

com que o projeto foi desenvolvido, tirando partido de muitos serviços cloud 

– a utilização do Office 365, Power BI, Microsoft Teams – soluções que 

podem, muito rapidamente, ser implementadas”. Finalmente, em terceiro 

lugar, e “o mais fundamental”, a “transformação da organização para uma 

cultura data-driven”, que utiliza a informação no processo de tomada de 

decisão.

Agora, com a plataforma implementada e operacional, a HUB4INOV não 

fica por aqui. O próximo passo do projeto é implementar a plataforma em 

todas as operações da Nova Delta, “com acesso imediato aos principais 

indicadores de fábrica, mas, também, possibilitar a partilha de conheci-

mento entre as mesmas, potenciando a inovação interna”, assegura Pedro 

Assude. Adicionalmente, a organização quer possibilitar, ainda, que as dife-

rentes áreas “se liguem de forma mais intuitiva, facilitando todo o processo 

de comunicação e transparência internos”. 
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