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START

MAL PARECE TER HAVIDO TEMPO para as empresas ini-

ciarem o processo de adoção da cloud, quando um novo 

paradigma se prepara para obrigar a repensar novamente 

as estratégias de IT: o edge computing. A Forrester define o 

edge como a infraestrutura de computação, armazenamento 

e rede, concebida para suportar computação local, aquisição 

e normalização de dados, agregação e outro processamento, 

e gestão de regras de uso.

A verdade é que o edge não é um concorrente da cloud, mas 

antes um complemento. No paradigma da cloud, os dados 

têm que viajar longas distâncias até ao datacenter onde se-

rão processados, e o resultado do processamento viajar de 

volta até ao dispositivo onde serão visualizados.

Mas se este paradigma é aceitável para o processamento que 

não é particularmente sensível ao tempo de viagem (latência), 

já para aplicações em tempo real pode ser desadequado. E 

a verdade é que as exigências para a computação em tempo 

real são cada vez maiores, assim como os volumes de dados 

processados. A quantidade de dados gerada no limiar da rede 

irá obrigar a um redesenho desta. Em particular, 

porque o edge é imaturo comparativamente com 

as tecnologias tradicionais de datacenter, os dispo-

sitivos e as formas de comunicação muito menos 

fiáveis, a distribuição espacial incomparavelmente 

superior. 

Retomando uma analogia antiga, de outro con-

texto, se o datacenter é uma catedral, o edge é 

um bazar: um é uma construção rigorosa; o ou-

tro, é aparentemente um caos. Neste momento, 

os protocolos do edge estão em evolução, não 

estão ainda padronizados, muito menos unifor-

mizados. É todo um desafio novo para os pro-

fissionais de IT, já sobrecarregados com tantas 

novidades surgidas nestes dois ou três últimos 

anos. Mas por outro lado, o edge computing dá 

ao IT das empresas a possibilidade de redefinir 

por completo o seu papel, com a responsabilida-

de sobre milhares ou milhões de dispositivos e 

as infraestruturas intermédias. Esta é uma escala 

única de intervenção, uma oportunidade inigua-

lável para o IT estar, literalmente, na linha da 

frente do negócio. 

HENRIQUE CARREIRO

A ascensão do Edge Computing

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

LISBOA RECEBEU pela pri-

meira vez o Fujitsu World 

Tour, o maior roadshow de 

sempre da tecnológica, dedi-

cado à “Co-criação Digital”, 

atraindo mais de 500 clientes. 

Joseph Reger, CTO da Fujitsu, 

falou das tecnologias de que 

as empresas se devem munir (da IoT à inteligência artificial) para 

serem bem-sucedidas e realizou, durante o keynote, um inquérito 

em tempo real, colocando questões relacionadas com o digital: 53% 

dos presentes disseram estar a implementar a transformação digital; 

48% reconheceram que dentro de cinco anos o seu setor mudará 

fundamentalmente; e 51% apontaram as ciberameaças ou a vulne-

rabilidade dos dados como a sua principal preocupação. 

A Fujitsu premiou ainda seis organizações com quem desenvol-

veu parcerias de sucesso: BAT (suporte e implementação recorde);  

Embraer (digitalização do processo de fabrico); EDP (melhoria con-

tínua e globalização do apoio ao utilizador); IGEFE (gestão docu-

mental multi-organizacional dos serviços da administração central 

do Ministério da Educação); NOS (novo conceito de loja); SGMAI 

(modernização tecnológica do serviço 112). 

NA BUILD 2017, conferência anual 

para developers, a Microsoft anun-

ciou ferramentas e serviços que 

prometem acelerar o desenvolvi-

mento de aplicações “para esta 

nova era da cloud inteligente e do 

edge inteligente”, referiu o CEO, 

Satya Nadella. A Microsoft revelou 

novos serviços de inteligência arti-

ficial que facilitam a construção de 

apps mais inteligentes, com capaci-

dades de compreensão e interação 

natural. 

Eis algumas das soluções apresen-

tadas:

- Azure IoT Edge: para levar a in-

teligência do cloud computing aos 

dispositivos no edge da rede;

- Extensões para Microsoft Graph: 

combinam insights do mundo do 

trabalho com insights de dispositi-

vos do mundo mundo físico; 

- Azure Cosmos DB: o primeiro 

serviço multimodelo de bases de 

dados que se destina a entregar es-

calabilidade horizontal com uptime 

garantido, consistência e latência 

de milissegundos;  

- Serviços cognitivos e inovações na 

Microsoft Bot Framework, avanços 

em ferramentas de deep learning 

e insights inteligentes através do  

Microsoft Graph.  

FUJITSU DISTINGUE SEIS ORGANIZAÇÕES 
PELA INOVAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DO 
NEGÓCIO

MICROSOFT BUILD 2017: VÊM AÍ APPS MAIS 
INTELIGENTES 
Os developers têm à disposição novas ferramentas e 
serviços para criar aplicações mais inteligentes sobre todas 
as plataformas
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SAS FÓRUM PORTUGAL 2017: 
A ANALÍTICA AO SERVIÇO DA INOVAÇÃO

“Accelerate Innovation in Your Business” foi o tema da 22ª edição do SAS Forum Portugal, que 
reuniu dia 22 de junho mais de mil pessoas no Centro de Congressos de Lisboa para debater o 

papel do business analytics na inovação e na transformação digital

NA MESA REDONDA “Experience Your 

New Possible in CxO”, moderada por  

Fernando Braz, diretor executivo da SAS 

Portugal, cinco executivos dos setores da 

banca, energia, telco, saúde e financeiro par-

tilharam a sua visão sobre a analítica na res-

posta aos desafios da disrupção digital.

Rui Raposo, administrador executivo da 

José Mello Saúde, refletiu sobre os desa-

fios que a mudança de paradigmas trou-

xe à área da saúde, particularmente na relação com o cliente. Cada 

vez mais bem informado e com cada vez mais opções, o paciente atual 

eleva os padrões de exigência muito acima da mera qualidade das in-

fraestruturas e das equipas. Para manter a 

competitividade, é necessário oferecer um 

serviço altamente personalizado – a analí-

tica não é essencial apenas para a gestão de 

enormes volumes de dados, mas também 

para a construção de modelos preditivos 

que permitam antecipar as necessidades do 

paciente.

A relação com o cliente é também uma 

área prioritária para a EDP. António 

Martins da Costa, administrador executivo, destacou também a área 

das smart grids, bem como a manutenção preditiva, para a qual a em-

presa já tem uma equipa de data scientists. O business analytics, con-

MARGARIDA BENTO
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cluiu, “está cada vez mais na linha da frente 

daquilo que são as prioridades estratégicas 

do Grupo”.

A escassez de talentos no mundo analítico é 

já um tema bastante debatido. A necessidade 

de competências analíticas ultrapassa de longe 

os recursos humanos disponíveis – problema 

que se faz sentir fortemente na NOS, segun-

do Manuel Eanes, administrador executivo.  

Isto constitui, no entanto, uma grande opor-

tunidade para empresas como a SAS, que com 

soluções como o Results-as-a-Service – que dá 

acesso on demand a especialistas em Big Data 

e analytics e às suas experiências – consegue 

preencher este tipo de lacunas.

José Miguel Pessanha, administrador execu-

tivo do Millenium BCP, deixa uma palavra 

de precaução na abordagem à digitalização: 

é vital “adaptar a absorção de novas tecnolo-

gias às estratégias das organizações”, definir 

prioridades claras, e repensar a estrutura do 

IT.

Similarmente, Madalena Cascais Tomé, presi-

dente executiva da SIBS, frisou que o business 

analytics não pode estar limitado aos sistemas 

de informação – é necessário incorporar na 

tecnologia conhecimentos e experiência hu-

mana, tanto do lado das empresas como do 

consumidor.

A próxima edição do SAS Fórum Portugal to-

mará lugar dia 29 de maio de 2018. 

- Fernando Braz -
diretor executivo, SAS

- António Martins da Costa -
administrador executivo, EDP

- Madalena Cascais Tomé -
presidente executiva, SIBS

- Manuel Eanes -
administrador executivo, 

NOS

- José Miguel Pessanha -
administrador executivo, 

Millenium BCP

- Rui Raposo -
administrador executivo, 

José Mello Saúde

https://www.linkedin.com/in/fernando-braz-3681851/
https://www.linkedin.com/in/antonio-martins-da-costa-869b812a/
https://www.linkedin.com/in/madalena-cascais-tom%C3%A9-6062731/
https://www.linkedin.com/in/manuel-eanes-4bb4b3/
https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-miguel-pessanha-a69390ab/
https://www.linkedin.com/in/rui-raposo-b013561/
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O PREÇO INFLACIONADO 
DA INFORMAÇÃO PERFEITA

À medida que a informação é descoberta, é livre de se mover por todo o mercado de forma a 
que os preços reflitam toda a informação aí presente. Isto é frequentemente descrito como a 

teoria da informação perfeita

INSIGHT

BASTA PENSAR NISTO durante tempo suficiente, para se concluir 

que um dos princípios económicos mais estimados do mercado tem 

uma falácia. É suposto que o preço assinale o potencial valor futu-

ro ou benefício económico que algo ou um serviço poderá auferir a 

quem o adquirir. Se o mercado, como um todo, acredita que o bene-

fício económico futuro de uma coisa sobre outra é mais baixo, então 

o seu preço cairá relativamente à outra coisa. Isto está, claramente, 

cheio de lacunas.

Primeiramente, o mercado não é um todo nem um organismo singular. 

É, ao invés, uma amálgama de conjuntos de lacunas – alguns como eu 

ou o leitor, enquanto investidores individuais, muito mais um peque-

no lote de grandes grupos de investidores, como veículos de reforma. 

Logo, não há qualquer “lacuna”, embora se fale como se houvesse.

POR ANDREW WHITE,
research VP, Gartner

https://www.linkedin.com/in/andrew-white-0516a/
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Em segundo lugar, a ideia de expetativas racionais durou bastante e sugere que tendamos 

a ser seres racionais. Esta é uma afirmação e uma suposição sobre como nos deveríamos 

comportar dadas certas condições.  Por vezes a teoria dos jogos aparece como uma fer-

ramenta para modelar essas condições. Por exemplo, renunciaria hoje a uma tablete de 

chocolate que se encontra a determinado preço, por uma tablete de chocolate maior que 

se encontrará a metade do preço na próxima semana? Os economistas gostam de pensar 

que somos também um “todo” e que nos movemos em formas similares. E sim, existem 

diversas situações em que parece que nos comportamos da mesma forma. Porém, tal 

como sabemos, existem crescentemente situações em que os outliers são muito menos do 

que isso, e assim o modelo das expetativas cai por terra.

Finalmente, existe o próprio mecanismo de preços. O preço é suposto ser um sinal da 

amálgama de todo o conhecimento do mercado. Noutras palavras, tudo o que pode ser 

conhecido é aparentemente conhecido e definido no preço. Nesse sentido, a única infor-

mação ausente do conhecimento dos mercados é aquela que não deve ser conhecida e que 

o colocaria em problemas por “insider trading”. Ao mesmo tempo, o preço pode flutuar. 

Ou seja, à medida que a informação é descoberta, esta é livre de se mover por todo o mer-

cado de forma a que os preços reflitam toda a informação do mercado. Por vezes isto é 

descrito como a teoria da informação perfeita. Mais uma vez, tudo isto não é totalmente 

preciso, visto que todos conhecemos exemplos que criam assimetria da informação onde 

uma parte sabe algo sobre alguma coisa ou um preço que a outra parte desconhece.

Mas, mais especificamente, o preço em si e a forma como é partilhado dentro do mercado 

é um problema. Tecnicamente, é suposto o preço ser líquido, isto é, não existem impedi-

mentos sobre como o preço é alterado e comunicado. 

O preço necessita de mudar quando aparece nova in-

formação e a comunicação e partilha dessa alteração 

deverá estar disponível para todos. O problema é que 

o mercado apenas funciona se os preços estiverem rí-

gidos. Aquilo que eu pretendo transmitir é que se os 

preços fossem perfeitamente dinâmicos, nunca haveria 

hipótese de regulamentar, logo não existiria a oportu-

nidade de ganhar uma vantagem através de uma parte 

extrair uma margem maior de outra. Sabemos que isto 

é absurdo.

 

Existem dois artigos que refletem a falácia da ideia da 

informação perfeita. No “Economist” foi publicado 

um texto denominado “How Price-bots can conspi-

re against consumers – and how trustbusters might 

thwart”. O artigo reporta uma operação ilícita entre 

os aumentos de preços e a definição dos preços de 

gasolina nos EUA. Também no “Wall Street Journal” 

foi publicado um artigo intitulado “To Set Prices,  

Stores turn to Algorithms”, que reporta a uma histó-

ria similar passada na Alemanha. O ponto da mensa-

gem é que quando os algoritmos são carregados com 

a maximização de certos objetivos, poderão aciden-



12ITInsight

INSIGHT

talmente agir em conluio (mais precisamente, comportar-se como se 

eles estivessem em conluio, quando não estão) e o resultado tem sido, 

tal como mostram as observações, um aumento dos preços. Como 

pode isto acontecer?

 

O motivo é bem capturado no artigo do Wall Street Journal: o arti-

go salienta o facto de todos nós termos uma diferente propensão para 

comprar e selecionar estações de serviço baseados na sensibilidade ao 

preço e respetivos níveis. Os algoritmos poderão, com dados suficientes, 

determinar como é que cada um de nós poderá responder a certos pre-

ços. Por exemplo (e eu simplificarei demasiado) alguns de nós poderão 

ter a disponibilidade económica suficiente para não escolherem as bom-

bas de forma a pouparem uns cêntimos aqui, outros acolá. Assim, não 

reagimos ou nem necessitamos de um desconto no preço do combustí-

vel. Como resultado, o preço que nos é apresentado é um pouco mais 

alto comparado com os preços médios. Outro automobilista poderá ser 

bastante sensível ao preço, e o mesmo preço apresentado a ele e a mim 

pode resultar nele recorrer a um posto de abastecimento concorrente. O 

algoritmo pode oferecer aquele consumidor um preço ligeiramente mais 

baixo comparativamente com a média. Isto se, claro está, o algoritmo 

for capaz de estimar a minha presença e a altura do dia em que eu mais 

apareço no posto de abastecimento.

Portanto, logicamente um algoritmo pode “aumentar” os preços devido 

a condições específicas. Um algoritmo concorrente pode notar os pre-

ços crescentes, ou a variação dos mesmos, e pode reagir a esta situação 

baixando os seus, ou mantendo-os. Logo, é bastante possível que con-

sigamos arranjar argumentos lógicos para justificar o motivo pelo qual 

os preços subirão com o aumento da informação perfeita.

 

O artigo da Economist analisa como a regulamentação pode tentar re-

solver esta questão. Mas é este um problema real? Por que não aceita-

mos a ideia de que somos todos diferentes? Por que temos de exigir que 

todos paguem o mesmo preço quando na verdade não recebemos todos 

os mesmos salários? A variabilidade de preços deve ser, certamente, uma 

técnica lógica, ou mesmo até valiosa, para ajudar a atribuir recursos? 

Poderia a ideia estender-se a mantimentos? À água?

 

Isso já acontece, de facto, com bens de riqueza e moda. Apenas uma pes-

soa rica, ou endividada, pode comprar um Rolex. Logo, embora os pre-

ços estejam estabelecidos, existe logo uma atribuição em curso.  Por que 

razão não podemos aceitar os mesmos princípios com itens de preço 

mais baixo, onde há oferta abundante? Talvez aqueles com rendimento 

acima da média devessem pagar apenas um pouco mais. 

ARTIGO ORIGINAL GARTNER

http://blogs.gartner.com/andrew_white/2017/05/09/the-inflated-price-of-perfect-information/
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O blockchain será a maior revolução tecnológica das últimas duas décadas e mudará para sempre a forma 
como os negócios operam

NÃO FALTARÁ MUITO para que nos refiramos à internet como A.B. 

(“antes do blockchain”) e D.B. (“depois do blockchain”). “O block-

chain é uma revolução em nada diferente da que foi trazida pela in-

ternet, há 25 anos”, afirma Louis de Bruin, blockchain leader Europe, 

IBM Global Business Services. A world wide web proporcionou um dos 

maiores saltos civilizacionais, ao mudar profundamente a forma como 

comunicamos e partilhamos informação. Quando a internet servir não 

apenas a partilha de informação, mas todo o tipo de transações onde es-

tejam envolvidos ativos de valor, dar-se-á um novo salto. O blockchain 

promete ser o meio de transporte. A Gartner define blockchain como 

“um registo descentralizado pelo qual as transações de valor são agru-

padas de forma sequencial em múltiplos blocos”. Cada bloco, explica 

a consultora, “está cifrado e ligado ao bloco anterior”, ficando regis-

tado ao longo de uma rede peer-to-peer. A rede Bitcoin foi a primeira 

manifestação do blockchain, há cerca de dez anos, quando recorreu à 

tecnologia para carimbar com selo de segurança as transações realiza-

das com a criptomoeda. No entanto, o blockchain transcende em muito 

– E TUDO O BLOCKCHAIN MUDOU –

VÂNIA PENEDO

as Bitcoins, sendo um novo paradigma para os processos de negócio da 

economia digital. 
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CONFIÁVEL E TRANSPARENTE
Com o blockchain, as transações dispensam 

intermediários – as partes envolvidas intera-

gem diretamente, o que significa que a vali-

dação não depende de terceiros, mas da pró-

pria comunidade. Esta premissa traduz-se 

numa redução drástica dos custos transacio-

nais e em processos de negócio mais fluidos 

e verdadeiramente colaborativos. “No block-

chain trata-se sempre de um ecossistema, de 

empresas a trabalharem juntas”, sublinha 

Louis de Bruin. “É importante que empresas 

concorrentes utilizem o mesmo blockchain, 

porque os clientes não vão querer utilizar um 

por cada fornecedor. As organizações não 

devem esperar para se juntarem a estes ecos-

sistemas”, alerta. 

Como realça a PwC num paper onde ques-

tiona “O que é o blockchain?”, as transações 

“não são anónimas, são pseudónimas”: ape-

sar de haver um histórico das transações que 

todos os envolvidos podem consultar, nenhu-

FORWARD

ma informação concreta sobre pessoas ou empresas é partilhada, 

já que está encriptada. Deste modo garante-se a privacidade, ao 

contrário do que acontece com o sistema atual, pelo qual os in-

termediários têm acesso a todo o tipo de informação sobre cada 

interveniente, que acaba por ficar no seu poder. “Com o block-

chain, a propriedade dos dados é entregue a cada organização”, 

sublinha o responsável da IBM. 

QUASE IMPOSSÍVEL DE “HACKEAR”
À confidencialidade acresce a transparência. Por estar sempre re-

lacionada com o bloco anterior, é extremamente difícil alterar 

ou editar informação sobre as transações depois destas aconte-

cerem. Não sem o conhecimento de todos os envolvidos nessa 

rede. Este grau de transparência ajuda a minimizar a fraude e os 

erros: todos podem verificar a origem dos pagamentos, se estes 

foram realmente feitos por quem recebe o ativo, o que assegura 

que nenhum ativo envolvido na transação é enviado duas vezes 

ou replicado.

 “Quem participa no ecossistema utiliza a mesma base de dados, 

os mesmos registos e os mesmos programas, ao mesmo tempo”, 

explica Louis de Bruin. “De cada vez que algo muda, todos os 

intervenientes o veem, em simultâneo. Não está a ser enviado 

O blockchain explicado em dois minutos, pelo Institute for the Future

O BLOCKCHAIN 
TRANSCENDE 
EM MUITO AS 
BITCOINS

- Louis de Bruin -
Blockchain Leader Europe, 

IBM Global Services

https://www.youtube.com/watch?v=r43LhSUUGTQ
https://www.linkedin.com/in/louisdebruin/
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de um sistema para outro. É um processo 

totalmente descentralizado, mas imedia-

to”. O blockchain é uma tremenda mu-

dança porque não pressupõe pontos cen-

trais de falha, que tudo unem para tudo 

distribuírem. “Reduz muito a possibili-

dade de ser alvo de ataques maliciosos e 

a vulnerabilidade face a ataques DDoS, 

por exemplo”. Como os dados estão por 

toda a parte, realça, “ter-se-ia que atacar tudo e todos, em vez de apenas 

um ponto central”.

COMO VAI MUDAR OS NEGÓCIOS?
O setor financeiro é um dos que mais beneficia do blockchain, permitin-

do que as instituições financeiras liquidem títulos em minutos em vez de 

dias. O Nasdaq, por exemplo, começou a utilizar um sistema baseado 

em blockchain para o Nasdaq Private Market, que liga os investidores 

às empresas que não estão publicamente listadas. No entanto, existem 

outros setores que podem beneficiar já a curto prazo da descentrali-

zação e agilidade deste modelo. É o caso das seguradoras e também 

das utilities, setor que ainda tem um mo-

delo vertical de produção e distribuição 

de energia. O blockchain pode alimentar 

micro-redes de energia oriunda de painéis 

solares, por exemplo. “Para a distribui-

ção e armazenamento de energia é uma 

proposta de valor muito importante”. 

Setores como o retalho, saúde e entrete-

nimento poderão recorrer ao blockchain 

para gerir de forma mais adequada o fluxo de bens e pagamentos. Os 

processos de fabrico podem ganhar outro rigor e um maior controlo de 

qualidade, dada a partilha dos registos de produção. Do lado da logís-

tica e cadeias de distribuição, será possível criar registos onde consta a 

origem de cada bem e/ou produto. “Também será relevante no setor das 

viagens a transportes, porque há muitas empresas a trabalharem juntas 

– de contentores e transportes, produtores, shippers, bancos, autorida-

des aduaneiras. Todas estas entidades trocam informações entre si. Ao 

fazê-lo com o blockchain, ganham em eficiência e rapidez. Deixam de 

depender de uma entidade central para distribuir tudo. Estes são os se-

tores que estão na linha da frente da adoção”, conclui Louis de Bruin. 

FORWARD

COM O BLOCKCHAIN, AS TRANSAÇÕES DISPENSAM INTERMEDIÁRIOS - AS PARTES 
ENVOLVIDAS INTERAGEM DIRETAMENTE, O QUE SIGNIFICA QUE A VALIDAÇÃO NÃO 
DEPENDE DE TERCEIROS



16ITInsight 16ITInsight

IN DEEP

EDGE COMPUTING 
E INDÚSTRIA 4.0

Com o apoio

https://www.siemens.com/pt/pt/home.html
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PRIMEIRO, SURGIRAM OS TELEFONES INTELIGENTES. A cada 

nova iteração, mais sensores: acelerómetros, giroscópios, localização. 

Depois, todos os instrumentos que a eles se ligam, sejam relógios ou 

balanças. Subitamente, parece que de forma contínua surgem novas ca-

tegorias de dispositivos, seja para utilização pessoal, seja empresarial 

(embora as fronteiras entre ambas as áreas de utilização estejam cada 

vez mais esbatidas), dotados de sensores, com razoável capacidade de 

processamento e várias opções de conetividade. Todos estes dispositi-

vos, de utilização estática ou dinâmica, com sensores e capacidades de 

ligação a uma rede de comunicação, habitualmente sem fios, se inte-

gram na categoria de Internet das coisas (IoT). 

A INFRAESTRUTURA HIPERDISTRIBUÍDA
À medida que os cenários de uso de IoT se expandem e diversificam, 

cada vez mais organizações concluirão que a infraestrutura necessária 

para a suportar não se assemelha ou comporta como uma infraestrutura 

HENRIQUE CARREIRO

tradicional. À medida que as expetativas dos clientes crescem, os requi-

sitos de desempenho não tolerarão as latências de acesso a um recurso 

remoto. As camadas aplicacionais dividir-se-ão entre o edge (limiar) e 

os centros de dados mais convencionais.

Pelo meio, surgirão novas categorias de dispositivos. A nova arquite-

tura que integra estes dispositivos de forma coerente diz-se hiperdis-

tribuída (uma designação popularizada pela Forrester), por apresentar 

um grau de dispersão espacial muito superior ao das atuais arquitetu-

ras distribuídas.

FOG COMPUTING
A introdução da IoT traz milhões de dispositivos para a internet e a 

maioria destes dispositivos são de recursos limitados. Para superar os 

desafios colocados pelas capacidades reduzidas e satisfazer as exigências 

do domínio aplicacional, torna-se evidente a procura por uma camada 

de computação intermediária. Assim surge o conceito de fog compu-

HIPERDISTRIBUIÇÃO, EDGE, FOG E IoT: 
UMA RELAÇÃO DE SIMBIOSE

À medida que os cenários de uso de IoT se expandem, as organizações concluirão que a infraestrutura 
necessária não se assemelha a uma infraestrutura tradicional
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ting, que é uma camada de computação mais próxima da camada de perceção, onde 

residem os sensores e atuadores, proporcionando os serviços de computação, rede e 

armazenamento. 

Em contraste com a camada de cloud, a camada de fog está mais perto da camada 

de perceção e esta proximidade proporciona uma gama de vantagens sobre a cloud. 

Uma dessas é o seu conhecimento sobre localização. Tal conhecimento advém da 

distribuição geográfica em larga escala dos dispositivos que compõem a camada fog. 

Cada gateway de entrada na camada de fog gere um subconjunto de nós na camada 

de perceção ou de sensores. Estes dispositivos de recursos limitados estão localiza-

dos próximo uns dos outros e o gateway que os gere pode facilmente localizar cada 

dispositivo.

O conhecimento de localização por parte da camada de fog pode ser usado para 

endereçar requisitos funcionais e não funcionais múltiplos de aplicações IoT, como 

a segurança e a mobilidade. Outra caraterística relacionada de muito perto com a 

camada fog é a sua distribuição em larga escala, o que contrasta com a camada de 

cloud, que é centralizada ou, melhor dizendo, embora esteja distribuída geografica-

mente, não o está à escala do nível fog .

Fornecedores de serviços de cloud como a Amazon ou a Microsoft têm múltiplos 

data centers em regiões diferentes. Mas a distribuição geográfica na camada de fog 

é diferente devido à pequena distância de separação entre os gateways e as suas im-

plementações alargadas.

Os benefícios combinados do conhecimento da localização e a distribuição geográfi-

ca de larga escala suportam os requisitos de mobilidade dos dispositivos, ou coisas, 

ao nível da perceção. A proximidade entre a camada de 

fog e os nós proporciona um modo de interação em tempo 

real com os sensores e atuadores na camada de perceção. 

A distribuição geográfica da camada de fog e, subsequen-

temente, a baixa latência da comunicação, estão entre as 

caraterísticas críticas da camada de fog. Alguns domínios 

aplicacionais de IoT, como o dos cuidados de saúde ou as 

futuras aplicações dos automóveis de condução autónoma, 

estão muito dependentes desta caraterística.

A difusão das tecnologias de informação segue, com fre-

quência, da dicotomia centralização/distribuição. Depois 

do impulso nos últimos anos para a adoção das platafor-

mas de cloud, neste momento o pêndulo está a virar-se para 

o limite, o edge. O edge e a cloud não competem: comple-

mentam-se. Será crucial perceber, tão cedo quanto possível, 

que os dados gerados pelo fog não viajarão até ao centro 

da cloud para serem processados. Não haverá tempo de 

espera, nem largura de banda para tal. O modelo futuro 

será híbrido: cloud e edge. Mais uma vez, estamos a assistir 

a uma alteração de paradigma. A hiperdistribuição obriga-

rá a repensar protocolos, normas, infraestruturas, papéis. 

Esta é uma indústria onde, parafraseando a canção, e tal 

como a cidade de Nova Iorque, nunca se dorme. 
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– INDÚSTRIA 4.0 –
O PARADIGMA DAS FÁBRICAS DO FUTURO 
A quarta revolução industrial faz-se da integração entre sistemas físicos e digitais e depende não 
apenas da adoção de edge computing e IoT, mas sobretudo da capacidade para aliar tecnologia a 

uma cultura de inovação

O TERMO “INDÚSTRIA 4.0” surgiu pela primeira vez na ini-

ciativa estratégica “High Tech Strategy 2020 Action Plan” do 

Governo alemão, em 2012. “O termo é utilizado para abranger 

tecnologias e conceitos de fabrico inteligente”, explica Manuel 

Laranja, professor de inovação e empreendedorismo no Instituto 

Superior de Economia e Gestão (ISEG). A indústria 4.0 materiali-

za-se na conetividade plena entre os objetos e equipamentos que 

integram os processos industriais, unindo métodos de produção 

a tecnologias de informação e comunicação. Esta fusão, mediada 

por tecnologias como IoT ou sistemas ciber-físicos, permite “a 

criação de redes de informação e controlo”, explica o docente, 

que “promovem informação gerada em tempo real, aumentando 

a automação de ações sobre estas informações geradas e recolhi-

das”, permitindo assim “estratégias de produção de customiza-

ção em massa”. 

IN DEEP

VÂNIA  PENEDO
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TRANSFORMAÇÃO EM MÚLTIPLAS FRENTES
De uma forma geral, a indústria portuguesa, mas também a indústria 

europeia, terão de “preparar-se para a adoção de todo um novo pacote 

tecnológico associado à indústria 4.0”. 

Em primeiro lugar, tem de ocorrer “uma mudança de estratégia para 

modelos de maior flexibilidade e especialização”, defende o docente do 

ISEG, de forma a ser possível aproveitar as potencialidades da tecno-

logia. Um trabalho de maior proximidade com os clientes, “que devem 

estar integrados nas mesmas tecnologias”, é igualmente benéfico. Ao 

nível das operações, por exemplo, “é necessária uma maior descentrali-

zação e autonomia”. A adoção do paradigma tecnológico da indústria 

4.0 pressupõe ainda, dentro da estratégia de customização que estiver 

definida, o “reposicionamento de produtos/serviços”.  

COLABORAR É PRECISO
Se adotado pela indústria portuguesa, sublinha Manuel Laranja, o “con-

ceito poderá ter impacto na inovação tecnológica e, por essa via, na com-

petitividade”. A adoção de novas tecnologias, contudo, não se traduz 

de forma automática em maior capacidade para competir. “A inovação 

associada à industria 4.0 está fortemente relacionada com múltiplas 

interdependências entre produtos e processos”, defende. “Será neces-

sário que as empresas que adotem este conceito tenham capacidade de 

formular novas estratégias industriais e correspondentes novos modelos 

organizacionais”. 

Jorge Portugal, diretor-geral da COTEC Portugal, realça que a capa-

cidade de inovação das empresas, em Portugal, “tem evoluído positi-

vamente”. No entanto, adverte, “é necessário procurar um melhor 

compromisso entre o presente e o futuro”, no sentido de direcionar o 

foco do esforço da inovação não apenas para melhorar os produtos e 

processos, “mas também para antecipar a dinâmica e configurações no 

futuro do mercado e criar novas opções de crescimento que permitam 

responder aos espaços de oportunidade”. Para tal, adverte, é imperati-

vo que se cultive uma “maior cultura de colaboração entre empresas e 

maior aproximação entre o sistema científico e tecnológico e o tecido 

empresarial”.

Certo é que nenhuma mudança estrutural pode ocorrer sem liderança à 

altura. O caso da indústria 4.0 não é exceção. “A transição para o novo 

paradigma necessita de forte apoio da gestão de topo”, realça o docen-

IN DEEP

A DIGITALIZAÇÃO DA INDÚSTRIA MATERIALIZA-SE NA CONETIVIDADE 
PLENA ENTRE OS OBJETOS E EQUIPAMENTOS QUE INTEGRAM OS 
PROCESSOS INDÚSTRIAIS
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te, e envolve uma mudança cultural nas organizações, “no sentido da 

inovação aberta e gestão da mudança”.  

PORTUGAL I4.0 - DIGITALIZAR A ECONOMIA NACIONAL
O Governo lançou oficialmente este ano a iniciativa Portugal i4.0, in-

serida na Estratégia Nacional para a Digitalização da Economia, com 

o objetivo de identificar as necessidades do tecido industrial português 

e de potenciar a evolução para o atual paradigma da economia digital. 

Ao longo dos próximos quatro anos, está previsto um investimento 

de cerca de 4,5 mil milhões de euros. A iniciativa integra, no comité 

estratégico, entidades como a COTEC Portugal, a Confederação Em-

presarial de Portugal (CIP) e a Agência Nacional de Inovação, e tam-

bém players das TIC como a Microsoft, a Huawei, a Google, a PT, a 

Altice e a Siemens. “As 64 empresas que vão ajudar o Governo a pensar 

na indústria do futuro representam 25% do PIB português e mais de 

30% do emprego”, sublinha António Mira, diretor para a indústria da  

Siemens Portugal. Da iniciativa constam 60 medidas, onde se destacam 

as que dizem respeito ao financiamento destinado a programas que pro-

movem a aquisição de competências digitais e aos projetos e incuba-

doras previstos para acelerar a implementação de fábricas inteligentes. 

A Siemens vai ainda colaborar com a 4AC-Industry 4.0, uma acele-

radora, incubadora e espaço de produtização e prototipagem para a  

Indústria 4.0 que vai ser criada pelo Governo em parceria com o CEiiA e a  

Startup Portugal, através de uma nova unidade de negócio, o next47. 

“Esta unidade destina-se a apoiar startups tecnológicas para fornecer à 

IN DEEP

indústria hardware e software, bem como na transformação de ideias 

em produtos, no desenvolvimento de produto e também na fase de  

scale-up”, acrescenta António Mira.

FERRAMENTAS PARA A MATURIDADE DIGITAL
A implementação das medidas presentes no Portugal i4.0 está a ser 

acompanhada de perto pela COTEC. “Esta iniciativa constitui uma 

oportunidade para a evolução da maturidade digital das empresas por-

tuguesas em todos os setores”, frisa Jorge Portugal, diretor-geral. “As 

economias e as cadeias de valor serão cada vez mais digitais”, assegu-

ra. A inovação em direção a um modelo de negócio que se traduza em 

maior eficiência e produtividade, diz, “terá que ter em conta a força do 
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grupo de tecnologias digitais e a necessidade de ter uma força de tra-

balho preparada”. No âmbito do programa, a associação está, numa 

primeira fase, a monitorizar a implementação das medidas já lançadas 

e a proceder a uma avaliação, “em comparação com outros progra-

mas europeus, com o propósito de adaptar e melhorar o programa às 

necessidades das empresas”, explica. A associação irá ainda lançar fer-

ramentas de apoio às empresas para desenvolverem a sua “maturidade 

digital” e, nesse quadro, “os processos de inovação, a adoção tecnológi-

ca e a qualificação do capital humano”. Por último, a COTEC promete 

“dar visibilidade à nova fileira de inovação na indústria 4.0 e, assim, 

contribuir para reforçar a imagem de Portugal como um mercado de 

inovação digital”. 

COMO ANDA A INOVAÇÃO DAS NOSSAS EMPRESAS?
No 14º Encontro Nacional de Inovação COTEC, que decorreu em maio, 

foi revelado o estudo “Destino: Crescimento e Inovação”, realizado 

pela associação em parceria com a Deloitte, e que procurou estabelecer 

uma ligação entre a inovação e o desempenho económico e financeiro 

das empresas. Jorge Portugal, diretor-geral da COTEC, identifica três 

grandes conclusões. “A primeira demonstra que as empresas mais ino-

vadoras apresentam uma performance económico-financeira superior 

às restantes, que as empresas mais inovadoras apresentam maior capa-

cidade de criação de emprego do que as restantes e que estas empresas 

contribuem para maior equidade social, quer porque pagam melhores 

salários aos seus colaboradores quer por via dos impostos que pagam 

ao Estado”. A segunda conclusão diz respeito ao ciclo virtuoso que se 

estabelece entre o crescimento e a inovação: “Parar de crescer prematu-

ramente é travar esse ciclo e inibir a empresa de atingir uma dimensão 

que a defenda das ameaças de mercado e que lhe permita maximizar as 

oportunidades futuras”. Por último, o estudo destaca que é importante 

desenhar políticas públicas “que favoreçam e estimulem o crescimento 

das PME”.  

CASOS DE REFERÊNCIA 

LÁ FORA

TENARIS
Esta fábrica de tubagens e serviços 

de energia, na Argentina, é consi-

derada uma das mais eficientes do 

mundo na sua área de produção, 

pela elevada automação industrial. 

A Schneider Electric introduziu nes-

ta fábrica o primeiro teste da Viejo 

360, solução de realidade aumenta-

da que permite visualizar em tempo real dados de gestão, manutenção e 

planeamento. 

CLICK

https://www.youtube.com/watch?v=P4O30dXJu9A
https://www.youtube.com/watch?v=P4O30dXJu9A
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ADIDAS “SPEEDFACTORY”
Com recurso a processos de pro-

dução automatizados, a Adidas 

tem vindo a apostar no conceito de 

“speed factories”, para criar produ-

tos de elevada performance mais ra-

pidamente. A de Ansbach recorre a 

tecnologia de robótica inteligente e 

deverá este ano começar a utilizar tecnologias de impressão 3D. Em abril, 

a Adidas e a Siemens anunciaram estar a colaborar para impulsionar uma 

produção mais flexível, rápida, transparente e individualizada.

 

EM PORTUGAL

FISIPE
Esta produtora europeia de fibras acrílicas está a adaptar a fábrica do 

Seixal, reconvertendo parte das linhas de produção para fornecer ma-

teriais em fibra de carbono. A empresa assinou um contrato com a  

Siemens para fornecimento de sistemas que acionam, controlam e monito-

rizam a produção da nova fibra. O projeto incluiu o desenvolvimento do 

setor elétrico e de automação da Fisipe, o fornecimento da instrumentação 

de campo/processo e dos sistemas de automação, a supervisão WinCC, o 

fornecimento dos quadros de baixa tensão, o desenvolvimento do projeto 

elétrico e de automação, o software e o comissionamento de todo o sistema. 

ADIRA
Um fabricante de máquinas por-

tuguês desenvolveu equipamentos 

para fabrico aditivo de peças metá-

licas de grande dimensão, recorren-

do à tecnologia de deposição direta 

de pó, bem como à tecnologia de fu-

são seletiva (processamento seletivo 

de camadas de pó). A ADIRA é o primeiro fabricante, a nível mundial, a 

posicionar-se na produção de peças metálicas de grande dimensão através 

da combinação de tecnologias de Fabrico Aditivo. A Siemens é parceiro 

tecnológico.

CONSÓRCIO PSA MANGUALDE
Iniciativa com investimento estima-

do de 12 milhões de euros, da respon-

sabilidade da PSA de Mangualde,  

que assenta num consórcio com três 

universidades e cinco parceiros tec-

nológicos. O projeto envolve eixos 

que vão dos sistemas robóticos inte-

ligentes (robôs colaborativos) a sis-

temas avançados de inspeção e rastreabilidade (visão artificial), a sistemas 

autónomos de movimentação, passando pela IoT.  
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CIBERSEGURANÇA
INDISPENSÁVEL NUMA INDÚSTRIA DIGITAL

AS OPORTUNIDADES da indústia 4.0 são tre-

mendas, mas os riscos também: dado que a inte-

gração alargada de redes amplia a superfície de 

ataque. Segundo Luís Costa, information security 

analyst na Siemens, “garantir comunicações se-

guras em cada ponto do processo de produção e 

interações seguras entre diferentes instalações são 

elementos básicos na otimização da indústria”. A 

Siemens tem investido em alta tecnologia e formação de forma a reduzir 

e, se possível, anular este impacto, com uma aposta forte em áreas como 

a rede e aplicações de segurança. “O nosso maior objetivo é garantir 

uma elevada produtividade dos nossos clientes através da minimização 

dos riscos”, assegura o analista.

CYBER SECURITY OPERATIONS CENTER
Neste âmbito, a Siemens estabeleceu em Portugal, em março de 2016, 

um Cyber Security Operations Center (CSOC) com responsabilidades 

globais, especializado no acompanhamento de ataques aos sistemas de 

informação de instalações industriais. “Os especia-

listas em segurança industrial da Siemens monitori-

zam instalações industriais de todo o mundo com o 

objetivo de detetar ciberameaças, prevenir as com-

panhias na eventualidade de ocorrer um ataque e 

coordenar a tomada proativa de medidas defensi-

vas”, explica Luís Costa. 

TRÊS VETORES DE AÇÃO
No CSOC, a atuação da Siemens centra-se em três pilares: disponibilidade 

das centrais e fábricas, através da prevenção e redução de falhas causadas 

por ataques ou malware; integridade dos sistemas e da informação para 

evitar o funcionamento incorreto das máquinas, os erros na produção e 

os tempos de paragem; e, finalmente, na confidencialidade, protegendo os 

dados e a informação mais relevante, bem como a propriedade intelec-

tual.  Luís Costa realça que uma das ameaças de segurança mais comuns 

se relaciona com os problemas que podem surgir “quando se ligam de 

dispositivos mais antigos a equipamentos mais modernos”. 

A Siemens tem em Lisboa um dos três centros globais de monitorização e análise de ataques a sistemas 
de informação de instalações industriais
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http://www.novaims.unl.pt/DDP-DBTLP
http://www.novaims.unl.pt/DDP-DTR
http://www.novaims.unl.pt/DDP-DSBDDT
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Especialistas em cibersegurança defendem que os mais recentes incidentes se assemelham a ransomware, mas não 
o são na realidade

SERÃO O WANNACRY E O PETYA 
RANSOMWARE?

O DIA 12 de maio (WannaCry) e o dia 27 de junho 

(Petya/NotPetya) são, no calendário de 2017, sinó-

nimo de dois ciberataques de propagação rápida e 

à escala global, que comprometeram não apenas 

a integridade da informação, mas o funcionamen-

to de organizações do mundo inteiro. Aos efeitos 

que cada ciberataque teve individualmente, acres-

ce ainda o facto de apenas seis semanas separarem 

as ocorrências – uma distância temporal provavel-

mente menor do que era esperado. Ambos os mal-

ware exploram vulnerabilidades decorrentes da 

não realização de patches de segurança e um mês 

e meio é insuficiente para que as organizações os 

efetuem, dado que nem sempre as atualizações po-

dem ocorrer sem que se verifique a compatibilidade 

com as aplicações legadas, o que atrasa a capacida-

de das empresas para se manterem protegidas. - Mapa da propagação do WannaCry de acordo com a Check Point - 
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AUSÊNCIA DE PATCHES NA ORIGEM DA 
PROPAGAÇÃO
Em duas horas, este malware infetou 45 mil 

empresas, cifrando milhares de sistemas in-

formáticos em todo o mundo. No final, foram 

registadas 400 mil infeções. Em Portugal, a  

Polícia Judiciária diz ter tido apenas uma quei-

xa formal relativa ao WannaCry. Segundo o 

último Índice Mundial de Impacto de Ameaças 

da Check Point, este malware afetou, em maio, 

8% das empresas em todo o mundo. Tanto a 

ausência de patches como a propagação late-

ral, via vulnerabilidade presente no protoco-

lo SMBv1, do Windows, contribuíram para 

ampliar o seu alcance. “Quem, por razões di-

versas e muitas com explicação perfeitamente 

racional, não aplicou em devido tempo os “pat-

ches” críticos de segurança que a Microsoft  

lançou no passado dia 14 de março teve uma 

probabilidade elevada de sofrer as consequên-

cias do WannaCry já que este se propagou ra-

pidamente pela Internet como um “worm”, as-

segura José Alegria, director of cybersecurity 

and privacy da Portugal Telecom (CSO).

Em Portugal, diz Rui Miguel Silva, investiga-

dor do laboratório UbiNET - Segurança Infor-

mática e Cibercrime, do Instituto Politécnico 

de Beja só não foi mais desastroso “devido à 

tolerância de ponto da função pública”, pelas 

celebrações do 13 de maio e a visita do Papa, 

o que, justifica, “deu algum tempo para as em-

presas e organizações se atualizarem nesse fim-

-de-semana”.

WANNACRY FOI UM ATAQUE ESTRANHO
Apesar de se ter propagado depressa, o  

WannaCry acabou por ser infrutífero, dado 

que os resgates pagos em Bitcoins não só não 

acompanharam o número de “sequestros” 

como eram impossíveis de utilizar, devido ao 

rasto que deixariam. Um outro detalhe tornou 

o WannaCry diferente: tinha um “killer switch”  

criado pelos próprios cibercriminosos e que ra-

pidamente foi descoberto, tendo impedido que 

o ataque se alastrasse ainda mais.

“Não é clara a verdadeira intenção por detrás 

do ataque”, sublinha José Alegria. “Enquanto 

a qualidade técnica das componentes Eternal-

Blue (delivery) e DouplePulsar (back door ins-

taller), alegadamente desenvolvidas pela NSA, 

é muito elevada, o mesmo não pode ser dito 

relativamente ao ‘payload’ usado”. O CSO 

da PT refere-se à componente de ransomwa-

re, “que é de demasiada má qualidade e com 

um backoffice manual pouco capaz para in-

diciar crime organizado muito sofisticado”.  

Para Steve Grobman , CTO da McAfee é claro 

que este tipo de ataque é na verdade um teste:

“Acreditamos que os acontecimentos de hoje 

[do WannaCry] são uma evolução natural da 

“ACREDITAMOS QUE OS ACONTECIMENTOS [DO WANNACRY] SÃO UMA 
EVOLUÇÃO NATURAL DA TECNOLOGIA RANSOMWARE, MAS TAMBÉM UM TESTE 
PARA UM ATAQUE BASTANTE MAIOR E MAIS ARROJADO NO FUTURO ”

STEVE GROBMAN, CTO DA MCAFEE
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tecnologia ransomware technology, mas também um teste para um 

ataque bastante maior e mais arrojado no futuro”.

PETYA, UM CIBERATAQUE DIRIGIDO
O ataque mais recente é um derivado do malware Petya combinado 

com elementos do GoldenEye, sendo por isso dominado por NotPetya  

ou Nyetya. Utilizou as mesmas bases de movimentação lateral do 

WannaCry, o que contribuiu para a sua eficácia – apenas é necessário 

que haja um computador desprotegido numa determinada rede para 

que esta ameaça se propague. “Mas desta vez não funcionou como 

um Internet Worm, não se tendo propagado de forma livre para a 

internet”, alega José Alegria. “Há quem sugira que se tratou de um 

ciberataque dirigido, mas camuflado de ransomware”. 

Ao contrário do WannaCry, o malware Petya não se limita a cifrar os 

ficheiros: ataca o “Master Boot Record” (MBR), essencial para que 

o sistema operativo seja carregado. “Neste caso, a diferença entre a 

qualidade do software usado, alegadamente da NSA, e o seu ‘pay-

load’ é ainda maior”, explica José Alegria. O CSO da PT defende 

por isso que não se trata verdadeiramente de um ransomware, antes 

de “um wiper disfarçado de ransomware”. O seu objetivo, aponta, 

foi claramente destrutivo. “Não havia intenção de funcionar como 

sequestro. E foi especialmente dirigido à Ucrânia e a empresas mul-

tinacionais que com ela têm negócios”. O paciente zero, a fonte da 

infeção, pode ter sido causada por uma 

atualização infetada do software de con-

tabilidade ucraniano MeDOC, utilizado 

pela maioria das empresas e instituições 

ucranianas.  “Já dentro de uma empresa, 

o processo de propagação interna voltou 

a recorrer a tecnologias de ciberataque 

desenvolvidas pela NSA, como o Eternal-

Blue, e outras vulnerabilidades ao nível da 

execução remota de comandos Windows 

que funcionam mesmo com os PCs e ser-

vidores Windows com os ‘patches’ atuali-

zados. Mas desta vez não funcionou como 

um Internet Worm não se tendo propa-

gado de forma livre para a internet. Há 

quem sugira um ciberataque dirigido mas 

camuflado de ransomware”, afirma José 

Alegria.

MAIS ATAQUES VIRÃO
Apesar de, do ponto de vista técnico, a 

vulnerabilidade estar na desatualização 

dos sistemas informáticos, “do ponto de 

- Rui Miguel Silva -
Investigador do Laboratório 

UbiNET - Segurança 
Informática e Cibercrime, 

Instituto Politécnico de Beja

- José Alegria -
Director of Cybersecurity and 

Privacy, Portugal Telecom 
(CSO)

https://www.linkedin.com/in/rui-silva-1a130737/
https://www.linkedin.com/in/joalegria/
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vista estratégico deveu-se à falta de consciencialização das empresas e 

organizações para importância da segurança dos sistemas informáti-

cos”, sublinha Rui Miguel Silva. O docente alerta, ainda, que “muitos 

mais eventos virão com origem nas ferramentas de hacking que estão a 

ser divulgadas através do Vault 7”. O Vault 7 é a ‘operação’ do Wikilea-

ks que divulgou documentos e ferramentas de hacking da CIA. “Existe 

muito código disponível que pode ser estudado e adaptado por cibercri-

minosos”, alerta.

COMO PROTEGER-SE?
Para se manterem protegidas face a ataques futuros, é fundamental 

que as organizações apostem na formação dos seus colaboradores. Rui 

Miguel Silva aconselha “formação em segurança ofensiva” aos colabo-

radores de perfil técnico, “para que tenham conhecimento prático das 

técnicas utilizadas pelos hackers”. Por outro lado, diz, é importante re-

correr a sistemas de monitorização constante de vulnerabilidades. 

O investigador realça ainda que, além destes dois fatores – sensibiliza-

ção e monitorização – os backups são “uma necessidade”. José Alegria 

reforça que devem ser acompanhados de “testes periódicos de reposi-

ção”. Para o CSO da PT, do ponto de vista humano, é fundamental que 

haja “formação básica sobre como detetar phishing”, neste caso para 

todos os colaboradores. “A segurança tem de começar nas pessoas que 

são e serão sempre o elo mais fraco”. 

José Alegria reconhece que “não é possível garantir 100% de eficácia 

sempre”, mas é possível, sim, “diminuir significativamente” os efeitos 

dos ataques, com recurso à implementação de algumas medidas:

• Garantir que todos os desktops, laptops e servidores estão atualiza-

dos em termos de patches de segurança;

• Ter diferentes antivírus sempre atualizados; 

• Manter uma segmentação adequada das redes internas da empresa 

com mecanismos de proteção entre estas;

• Assegurar uma heterogeneidade mínima em termos tecnológicos. “Se 

tudo for baseado na mesma tecnologia (“X”) e ocorrer um ataque a 

essa tecnologia, toda a organização está, por definição, exposta”, ex-

plica, aconselhando a evitar que as infraestruturas de backup sejam 

baseadas nas mesmas tecnologias dos ambientes de “office”;

• Deter mecanismos de contrarresposta a incidentes de segurança para 

que, caso um ataque se materialize com sucesso, seja possível combatê-

-lo, contê-lo e eliminá-lo. “Este último vetor é talvez o mais complexo”, 

alerta. 

“HÁ QUEM SUGIRA QUE [O PETYA] SE TRATOU DE UM CIBERATAQUE DIRIGIDO, 
MAS CAMUFLADO DE RANSOMWARE” JOSÉ ALEGRIA, CSO DA PORTUGAL TELECOM

SECURITY
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WINDOWS 10 LEVA SEGURANÇA DE ALTO 
NÍVEL A TODAS AS ORGANIZAÇÕES

SECURITY | BRANDED CONTENT

A Microsoft tem introduzido melhorias contínuas na segurança do Windows 10, que está disponível 
também por subscrição mensal através de Cloud Solution Providers

PARA AS EMPRESAS que não têm re-

cursos de TI dedicados, ou onde estes 

são escassos, ter sistemas permanente-

mente protegidos é frequentemente um 

desafio. Com o intuito de levar seguran-

ça de alto nível a todas as organizações, 

a Microsoft disponibiliza o Windows 

10 Enterprise também em modelo de 

subscrição mensal, como parte de uma 

oferta de managed services, através de 

Cloud Solution Providers. 

Um relatório recente da Gartner, de abril deste ano, realça as melhorias 

do Windows 10 no que diz respeito à resistência a ameaças, enfatizando 

que os updates mensais de segurança estão a ser substituídos por uma 

corrente contínua de atualizações, o que permite que os clientes execu-

tem as suas retificações de segurança no tempo devido. 

QUATRO CARATERÍSTICAS 
ELEMENTARES DE SEGURANÇA
Segurança baseada em virtualização

Permite que os recursos do sistema ope-

rativo, e aplicações selecionadas, sejam 

executados com uma segregação basea-

da em hardware, com recurso às funcio-

nalidades de virtualização e isolamento 

de memória do CPU, em conjunto com 

o Hyper-V hypervisor. São três os servi-

ços que podem ser executados de for-

ma isolada: o Credential Guard (que previne a obtenção das credenciais 

guardadas em memória); o Hypervisor Code Integrity (que protege o 

componente Code Integrity, responsável por impor políticas de execução 

de código confiável); e o Windows Defender Application Guard, que pos-

sibilitará a execução do browser Edge numa partição isolada. 

https://www.microsoft.com/pt-pt/
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UEFI Secure Boot

A Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) não é uma novidade 

no Windows 10. A UEFI e o Secure Boot asseguram que processos e 

drivers não autorizados ou maliciosos não são carregados antes do sis-

tema operativo e dos componentes críticos o serem. O Measured Boot 

permite que ferramentas externas façam uma auditoria à integridade 

do sistema, melhorando a incorruptibilidade do PC e dificultando que 

rootkits corram sob o sistema operativo. 

Device Guard

Recorrendo a políticas de integridade do código, o Device Guard garan-

te que o Windows 10 executa apenas código confiável. Esta forma de 

whitelisting concede uma proteção revolucionária, uma vez que mesmo 

administradores locais não conseguirão desabilitar esta proteção (se de-

vidamente configurada), protegendo os sistemas contra a grande maio-

ria dos malwares. O Device Guard é passível de ser gerido via Group 

Policy e/ou System Center Configuration Manager. 

Windows Defender AV e ATP

As melhorias no Windows Defender Antivírus (que é gratuito) e a in-

trodução do Windows Defender ATP (Advanced Threat Protection) 

conferem uma fundação de segurança extremamente elevada e única, 

possibilitando a adoção de soluções integradas de Endpoint Protection 

(EPP) e de Endpoint Detection e Response (EDR), com uma visão de 

gestão centralizada e sem necessidade de aquisição de infraestrutura. O 

Windows Defender ATP é um serviço cloud, que, através da recolha de 

indicadores dos endpoints, oferece mecanismos de análise comporta-

mental preditiva, para uma deteção mais rápida de ameaças zero day e 

respetiva resposta. Com o Windows 10, o Defender passa de modo pas-

sivo para ativo, entregando proteção instantânea se outras soluções de 

anti-malware estiverem desatualizadas ou não operacionais. Por forma 

a aumentar a resiliência e proteção entregue pelo Windows Defender, a 

Microsoft disponibiliza ainda a funcionalidade “Block at First Sight”, 

totalmente gratuita, que recorre a análise baseada em Cloud, com base 

em machine learning e sandboxing.

Proteção contra exploits

O sistema operativo incorpora proteção contra exploits de memória, 

através de atualizações contínuas que permitem eliminar rapidamente 

futuras ameaças ou vulnerabilidades dia zero. A proteção de memória 

é crítica, já que os atacantes continuam a explorar vulnerabilidades de 

memória conhecidas e a movimentar-se em direção a malware desprovi-

do de arquivos. Durante anos, o Windows EMET (Enhanced Mitigation 

Experience Toolkit) disponibilizou proteção para numerosos exploit 

kits de memória para Windows XP, Vista, 7 e 8. No entanto, o EMET 

deixará de ter suporte em julho de 2018. Com a quarta atualização do 

Windows 10, que chegará no quarto trimestre deste ano, o SO terá, de 

raiz, paridade com a maioria das funções do EMET. A Microsoft conti-

nuará a endereçar os ataques de memória mais comuns e remanescentes 

em julho de 2018, com atualizações contínuas. 

SECURITY | BRANDED CONTENT
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ROUND TABLE

CLOUD É UM CAMINHO HÍBRIDO
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ROUND TABLE | CLOUD

Arrow, Claranet, Colt Technology Services, Kaspersky Lab, Microsoft, Nutanix e Schneider 
Electric pronunciam-se sobre as especificidades da cloud, em trajetória ascendente e com um 

papel central na transformação digital

AO SERVIÇO DA INOVAÇÃO 
A cloud é o suporte necessário a negócios digitais, inviáveis sem um 

modelo de consumo de IT assente na ‘nuvem’, tanto privada como pú-

blica. Ambas devem, aliás, caminhar lado a lado. Segundo a Microsoft, 

as empresas estão cada vez mais alerta para o que têm de fazer já hoje 

para se manterem relevantes amanhã. “O futuro nunca deixará de ser 

híbrido, mas será cada vez mais um futuro público no que diz respeito à 

adoção da tecnologia que permite inovar”, defendeu João Tedim, cloud 

and enterprise business group lead na Microsoft. A tecnologia é hoje “o 

asset que transforma o negócio”, afiançou, mas esta transformação não 

pode ocorrer num ‘piscar de olhos’ nas empresas que não são nativas 

digitais: “Há grandes desafios na adoção de serviços cloud quando as 

empresas têm um IT pré-existente”. A tecnológica tem uma visão de 

cloud híbrida, no sentido de “dar resposta aos cenários legacy das orga-

nizações”, disse.

Vasco Afonso, head of public cloud da Claranet, falou na existência 

de uma “cultura de cloud híbrida”, porque a prioridade é ser-se com-

petitivo. “As empresas com legacy perceberam que têm de adaptar-se. 

Procuram soluções que lhes entreguem inovação, para tornar o seu ne-

gócio mais ágil, pelo que encontramos frequentemente soluções híbri-

das”. No entanto, o responsável acredita que num futuro bem próximo 

“as empresas vão deixar de investir tanto em infraestruturas próprias”. 

Segundo Pedro Vale, sales manager da Colt Technology Services, a cloud 

híbrida está a triunfar porque ainda há um conjunto de infraestrutura 

que fica dentro de casa. No entanto, observou, “as empresas que nascem 

agora já não pensam em cloud híbrida, apenas em cloud pública”. 

VÂNIA PENEDO
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INVESTIR NA COMPETITIVIDADE 
Modernizar a infraestrutura é impera-

tivo. No entanto, os investimentos em 

cloud “dependem do estado de matu-

ridade da empresa – não do IT, mas 

da empresa”, sublinhou Carlos Car-

valho, cloud business unit manager  

Portugal da Arrow. “Ter o IT como di-

ferenciador para o negócio é algo que 

a cloud possibilita, mas em Portugal 

há empresas que ainda não entende-

ram que se trata de uma ferramenta 

que as torna mais competitivas”. Ain-

da assim, na maior parte dos casos 

começa agora a ser percebido que a 

cloud – privada, pública ou híbrida – 

“pode conduzir a um salto quântico”. 

A forma como empresas de maior e 

menor dimensão têm caminhado para 

a cloud difere. “Temos sentido que as 

grandes organizações estão a abordar 

a cloud duma forma mais transforma-

ROUND TABLE | CLOUD

- Carlos Carvalho -
Cloud Business Unit Manager 

Portugal, Arrow

“A cloud pode conduzir a um salto 
quântico”

ESCUTAR

dora. As pequenas empresas estão na cloud mais na perspetiva da redu-

ção de custos, ou pela simplicidade das soluções de software-as-a-service  

(SaaS)”, esclareceu. Esta perceção tem de vir do topo, da gestão, que 

espera que o IT seja um business driver e já não somente um business 

enabler, decisivo para a rapidez com que se lançam novos produtos e 

serviços no mercado. “A cloud aproxima o negócio da tecnologia, o IT 

da gestão”, frisou Pedro Vale. Rui Pinho, VSMB & channel sales da 

Kaspersky Lab, realçou que a cloud privada tem um custo “muito mais 

previsível” do que o da cloud pública. “Estamos a entrar na fase do  

infrastructure-as-a-service (IaaS). A etapa seguinte é o platform-as-a-

-service (PaaS)”. 

A Claranet, por sua vez, acredita que as empresas têm investido em in-

fraestrutura própria por falta de alternativa no mercado, dado que há 

especificidades do negócio que não podem passar para a cloud pública. 

A empresa aliou-se à Microsoft para lançar, em breve, uma solução de 

cloud híbrida com Azure Stack. “Na prática, vamos conseguir trazer os 

benefícios da cloud pública para perto dos nossos clientes”, explicou 

Vasco Afonso.

MODELO PRIVADO QUER-SE FLEXÍVEL E DINÂMICO
Mais do que optar por um tipo de cloud, as empresas preocupam-se com 

a flexibilidade. “Se é conseguida num modelo híbrido ou não depende 

https://www.linkedin.com/in/carlosmendescarvalho/
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das organizações e do seu estado de maturidade”, jus-

tificou José Duque. No entanto, o que as empresas não 

pretendem é uma solução fechada e definitiva. “Pensam 

em consumir onde o custo for menor e onde for me-

lhor para cada tipo de workload”. Importa igualmente 

garantir que as empresas conseguem gerir os seus pró-

prios workloads, estejam onde estiverem. “Trata-se de 

garantir que os workloads estão seguros e controlados 

tanto na cloud privada como na pública”, acrescentou.

Como reforçou Carlos Carvalho, da Arrow, é fun-

damental haver uma cloud híbrida “dinâmica”, para 

que o negócio “decida a cada momento onde cada 

workload deve estar”. José Duque notou que as em-

presas procuram ter na cloud privada os benefícios 

da cloud pública, do ponto de vista da agilidade, mas 

mantendo a propriedade dos dados e um controlo 

sobre os SLA. Realçou ainda que na cloud privada 

“o pay per use também é válido” e que “é possível 

o pay as you grow se a infraestrutura for software- 

-defined”. 

BOAS PRÁTICAS NA ADOÇÃO DA CLOUD 
Planeamento, identificação dos serviços core do negócio 

(indispensável na fase da consultoria), automatização 

e orquestração – eis os quatro passos recomendáveis. 

Todos são fundamentais, mas o primeiro é incontorná-

vel, pois permite avaliar o retorno para o negócio. Sem 

planeamento, as decisões são reativas, conduzindo a 

investimentos menos acertados. “Abraçar a cloud, pú-

blica ou privada, sem avaliar porque o negócio precisa 

de determinada solução nem sempre tem produzido os 

melhores resultados”, advertiu Carlos Carvalho. “Os 

dois últimos pontos por vezes são esquecidos ou vistos 

de forma incompleta. O maior foco tem de ocorrer na 

fase de automação. Caso contrário, não haverá a velo-

cidade necessária”. 

ROUND TABLE | CLOUD

- José Duque -
Territory Manager, Nutanix

“Na cloud privada o pay per use 
também é válido”

ESCUTAR

- João Tendim -
Cloud and Enterprise Business 

Group Lead, Microsoft

“O futuro nunca deixará de 
ser híbrido, mas será cada vez 

mais um futuro público”

ESCUTAR

PLANEAMENTO, IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS CORE DO NEGÓCIO, 
AUTOMATIZAÇÃO E ORQUESTRAÇÃO - EIS AS QUATRO ETAPAS 
INDISPENSÁVEIS À ADOÇÃO DA ‘NUVEM’

https://www.linkedin.com/in/joaotedim/
https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-duque-0b5b79121/
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Importa definir o que o negócio procura e, segundo Vasco Afonso, iden-

tificar o que é crítico do ponto de vista das aplicações a executar, asse-

gurando sempre que nada deixa de funcionar. Ainda assim, “as empre-

sas têm de se preparar para as falhas, porque vão acontecer”, alertou. 

O responsável da Claranet realçou ainda que importa não manter tudo 

dentro de casa e considerar a cloud pública para backup e disaster reco-

very. Apostar num sistema “resiliente às falhas”, que permita ao negó-

cio crescer de forma não disruptiva e com tão poucas migrações quanto 

possível foi um dos conselhos deixados por José Duque. “Custam muito 

tempo e muito dinheiro”, alertou. No momento de migrar, “importa 

fazê-lo por fases”, aconselhou Rui Pinho, da Kaspersky Lab.

EMPRESAS SALTAM ETAPAS 
Se há cinco anos havia alguma resistência e desconfiança face à cloud, 

hoje estes entraves estão ultrapassados. “As organizações já perceberam 

que a cloud não é um centro de custos a nível de IT”, assegurou Vasco 

Afonso. 

No entanto, os desafios da cloud são agora de natureza mais prática e 

dizem respeito ao seu roadmap: quando e como adotá-la. “Temos obser-

ROUND TABLE | CLOUD

MAIS DO QUE OPTAR POR UM TIPO DE CLOUD, AS EMPRESAS 
PREOCUPAM-SE COM A FLEXIBILIDADE

vado que muitas organizações saltam etapas”, realçou João Tedim. “De 

repente, temos dois mundos que coexistem: por um lado, procura-se a 

inovação da cloud pública, por outro assegurar alguns serviços legacy na 

cloud privada”. Carlos Carvalho, da Arrow concordou, reforçando que 

tudo depende da forma como o negócio olha para a cloud. “Só quando 

existe uma visão para a transformação digital logo ao nível do board e 
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a cloud é entendida como um driver do negócio é que 

todos os passos são seguidos”. 

NÃO DESCURAR A INFRAESTRUTURA
Além das boas práticas, há elementos a não descu-

rar: por um lado a computação e o armazenamento 

e, por outro, a própria infraestrutura de data center. 

“Há clientes que procuram fazer a sua própria cloud, 

mas que se esquecem da infraestrutura física, como as 

UPS e o cooling”, indicou Luís Lopes, da Schneider 

Electric. “É necessário um data center completamente 

modular, flexível, eficiente, standard, que possa apor-

tar o mesmo que os players de cloud pública. Existe 

a tendência para descurar um pouco a infraestrutura 

que suporta o IT”. 

Vasco Afonso, da Claranet, reforçou a mensagem: 

“Primeiro há que olhar para a infraestrutura e só depois 

é possível pensar no dimensionamento da capacidade 

de computação de que as aplicações necessitam”. José 

Duque alertou que é igualmente importante “evitar o 

lock-in de hardware e software”.

ARQUITETURA SIMPLIFICADA COM A 
HIPERCONVERGÊNCIA
Nas suas dez previsões de cloud para 2017, reveladas 

em abril, a Forrester aponta a infraestrutura hipercon-

vergente, dizendo que ajudará a cloud privada “a tor-

nar-se real”. Tempos mais rápidos de implementação 

são apontados como um dos principais benefícios. Para 

os protagonistas desta Round Table, porém, não pode 

ser vista como uma solução que tudo (e todos) serve. 

“Há casos em que ajuda bastante, pela simplificação 

da arquitetura”, explicou Vasco Afonso. “Para uma 

empresa pequena, que por algum motivo necessite de 

manter-se on-premises, ter uma solução hiperconver-

gente faz sentido. Existem, contudo, casos em que faz 

sentido desagregar, se a empresa cresce mais depressa 

em computação ou em armazenamento”. Tudo depen-

ROUND TABLE | CLOUD

HOJE, OS DESAFIOS DA CLOUD SÃO DE NATUREZA MAIS PRÁTICA E DIZEM 
RESPEITO AO SEU ROADMAP: QUANDO E COMO ADOTÁ-LA

- Pedro Vale -
Sales Manager, 

Colt Technology Services

“As empresas que nascem agora 
já não pensam em cloud híbrida, 

apenas em cloud pública”

ESCUTAR

- Luís Lopes -
Schneider Electric

“Há clientes que procuram fazer 
a sua própria cloud, mas que se 

esquecem da infraestrutura física”

ESCUTAR

https://www.linkedin.com/in/pedrovale1/
https://www.linkedin.com/in/lopesluis1/
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de do negócio, mas “em 80% dos casos”, salientou, a 

hiperconvergência consegue dar a resposta necessária. 

Do ponto de vista financeiro e das funcionalidades, a 

infraestrutura hiperconvergente apresenta vantagens.  

“Deve ser considerada quando se procura uma solução 

simples de gerir e a possibilidade de escalar – dentro da 

própria empresa ou para a cloud pública”, acrescentou 

Carlos Carvalho. No fundo, resumiu, “é uma excelente 

solução quando se procura um ambiente híbrido dinâ-

mico”. Para José Duque, “não é um fim em si mesma”, 

antes uma abordagem com um objetivo muito claro: 

diminuir a complexidade das infraestruturas. “Facili-

ta muito a gestão, baixando tremendamente os custos 

operacionais, incluindo os de infraestrutura”. 

SEGURANÇA JÁ NÃO É BARREIRA
A Schneider Electric acredita que “nem tudo pode ser 

colocado na cloud”. Luís Lopes, enterprise manager 

ibérico, justificou esta questão com “questões relacio-

nadas com a segurança”. Apesar de existir ainda “o 

estigma da segurança e de quem gere os dados”, sub-

linhou Rui Pinho, “o mais importante será verificar o 

core do negócio e depois então evoluir para o que po-

derá ser colocado na cloud pública ou não”. Na visão 

da Kaspersky, os sistemas de back-end ficam, por norma, 

em cloud privada, ao passo que as aplicações e seus de-

rivados, o front-end, podem ser colocados na cloud pú-

blica. Vasco Afonso lembrou que os grandes providers  

“têm engenheiros de segurança dedicados, a trabalhar 

diariamente” porque, ao contrário do que acontece com 

o resto do mercado, “partem sempre do princípio que 

estão a ser atacados”. 

Para este painel, cabe a estes fornecedores assegurar, 

no entanto, aquela que é hoje a grande preocupação: 

a privacidade dos dados. “O novo Regulamento Ge-

ral de Proteção de Dados tem sido muito relevante, 

realçou Vasco Afonso. “Esta questão é o que por vezes 

ajuda a tomar uma decisão entre cloud privada e cloud 

pública. Neste campo, as empresas de cloud pública 

são muito mais compliant”.  

A HIPERCONVERGÊNCIA AJUDA A DIMINUIR OS CUSTOS E A 
COMPLEXIDADE DA GESTÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE CLOUD PRIVADA

ROUND TABLE | CLOUD

- Rui Pinho -
VSMB & Channel Sales, 

Kaspersky Lab

- Vasco Afonso -
Head of Public Cloud, 

Claranet Portugal 

“O mais importante é verificar o 
core do negócio e então evoluir 

para o que poderá ser colocado na 
cloud pública ou não”

“As organizações já perceberam 
que a cloud não é um centro de 

custos”

ESCUTAR

ESCUTAR

https://www.linkedin.com/in/ruipinho/
https://www.linkedin.com/in/vasco-afonso-440a7a9/
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CONETIVIDADE DEDICADA À CLOUD

CLOUD | BRANDED CONTENT

Estamos a viver a consolidação da adoção da cloud enquanto modelo computacional

O COMBOIO DA CLOUD partiu da estação. Segundo a IDC, é de es-

perar que em 2020 mais de metade do investimento empresarial em in-

fraestruturas e software de IT se destine a serviços com base em Cloud. 

Atualmente, o principal desafio passa pela transição das estruturas de 

IT existentes para a Cloud. À medida que a  sua utilização se torna fun-

damental para as operações críticas das empresas, a necessidade de um 

acesso às aplicações na Cloud com maior qualidade e flexibilidade tor-

na essencial melhorar o aprovisionamento da WAN de forma a cumprir 

as exigências de um modelo “Always-on-Cloud”. Como tal, a próxima 

etapa neste processo será redirecionar o foco para um dos mais funda-

mentais elementos da infraestrutura de IT: a rede.

 

O IMPACTO DA REDE NA SUA UTILIZAÇÃO DA CLOUD
O software está a tornar as redes mais flexíveis, inteligentes e mais ali-

nhadas com os objetivos do negócio. Ao escolher uma rede inteligente 

baseada em software, os profissionais desperdiçam menos tempo e re-

cursos na gestão da rede, enquanto beneficiam da visibilidade, agilidade 

e flexibilidade que apenas uma solução auto-gerida pode oferecer. A 

tendência é a adoção de soluções on demand, com um portal ou um 

conjunto de APIs que permitam usar, aprovisionar e orquestrar os servi-

ços de rede em tempo real, integrando-se com redes de terceiros. Desta 

forma, é possível pagar apenas pelos recursos de que se necessita. 

Com uma rede on demand, as organizações serão capazes de reduzir o 

custo total das operações ligadas ao seu ambiente de redes em média 10 

http://www.colt.net
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a 28%, em comparação com um cenário em que compram e operam o 

equipamento de redes por si mesmas.

GERIR A REDE EM TEMPO REAL
Tanto o Microsoft Azure como a Amazon Web Services (AWS) estão 

disponíveis na plataforma on demand da Colt. Através do versátil por-

tal self-service da Colt, os clientes podem controlar a sua rede e os seus 

custos e gerir os recursos da sua largura de banda em função das ne-

cessidades do negócio. Os serviços on demand possibilitam uma expe-

riência em tempo real: gerir, aprovisionar e adaptar os seus serviços em 

minutos e não semanas. Recorrer a serviços de cloud pública através de 

uma ligação pública de internet oferece pouca flexibilidade, fiabilidade 

e implicando uma faturação fixa. 

Uma ligação dedicada, aliada a um serviço on demand, permite o con-

trolo da largura de banda via portal web com conetividade ethernet a 

sites especificos em tempo real e em modelo pay per use. 

LIGAÇÃO À CLOUD INTERNET PÚBLICA VS LIGAÇÃO DEDICADA
Recorrer a um acesso público à internet amplia as probabilidades de 

ataques informáticos e outras falhas de segurança – mesmo com encrip-

tação – uma vez que existe uma superficie de ataque infinita. Preocu-

pações com segurança, performance e resiliência podem ser colmatadas 

através de uma ligação privada à Cloud, que ajuda a prevenir estes ris-

cos e oferece um maior controlo, permitindo o acesso a links dedicados 

sem necessidade de utilizar o mundo público (internet).

Usando uma ligação direta entre os data centers e edifícios da empresa e 

a Cloud (Microsoft Azure, Amazon Web Services, VMWare ou outros), 

consegue-se um serviço mais rápido, estável, com menor latência e maior 

largura de banda. Uma estrutura mais simples representa menos pontos 

possíveis de falha. As empresas podem reduzir despesas ao segmentar os 

seus “workloads” por ligações privadas e socorrer-se de fornecedores de 

redes locais mais económicos nas suas ligações e operações menos críticas. 

COLT DCA
A solução Dedicated Cloud Access (DCA) da Colt oferece aos negó-

cios uma experiência de utilização da cloud bastante superior quando 

comparada com o recurso a uma ligação via internet pública. A Colt 

DCA permite poupar tanto nos custos de rede como nos de gestão. Este 

acesso dedicado da Colt disponibiliza inúmeras opções de resiliência, 

diversidade, bem como diferentes opções de largura de banda.

Para melhor servir as empresas a Colt oferece, além das soluções Ether-

net point-to-point, opções como hub and spoke e soluções integradas 

em IP VPN bem como serviços profissionais para setup da solução.

Muitas empresas portuguesas de setores como a Banca, Seguros, Turis-

mo, Saúde e Tecnologia estão na linha da frente da inovação utilizando 

a Colt IQ Network para chegar à sua Cloud. A maioria dos gestores 

de IT gastam mais horas a resolver problemas desnecessários do que a 

dedicar o seu tempo a estratégias, planificação e pesquisa. Ferramentas 

melhores e mais eficazes podem permitir que estes profissionais acres-

centem mais valor ao negócio. 

CLOUD | BRANDED CONTENT
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AS INCERTEZAS CONHECIDAS: 
GESTÃO ENTRE CENTROS DE DADOS NO LOCAL, 

NA CLOUD OU ATRAVÉS DE COLOCATION 
A indústria dos Centros de Dados encontra-se numa fase de evolução à medida que 

os stakeholders procuram o modelo ideal entre alto desempenho e baixo custo

CLOUD | BRANDED CONTENT

A GESTÃO DESTES diferentes ambientes relembra uma citação de 

Donald Rumsfeld, antigo Secretário de Defesa de George W. Bush. É 

atribuída a Rumsfeld a seguinte citação, “Existem certezas que conhe-

cemos. Essas são as coisas que sabemos que conhecemos. Existem incer-

tezas conhecidas. Isto é, existem coisas sobre as quais sabemos não ter 

conhecimento. Mas existem também incertezas desconhecidas. Onde 

existem coisas que sabemos desconhecer.”

Para que os stakeholders dos Centros de Dados tenham sucesso nesse 

ambiente dinâmico, é fácil gerir e planear as “certezas conhecidas”. O 

desafio reside na forma de preparação e gestão do risco das incertezas 

conhecidas (ou seja, os riscos que foram identificados mas não foram 

abordados). No entanto, as organizações voltadas para o futuro também 

irão precisar de considerar algumas das suas “incertezas desconhecidas”.

http://www.schneider-electric.pt/pt/
https://www.linkedin.com/in/lopesluis1/
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IDENTIFICAR AS “INCERTEZAS” 
Um relatório recente da Gartner intitulado “Deliver Data Center Mo-

dernization Using Three Cloud-Complementary Approaches”, faz um 

bom trabalho ao articular algumas das “certezas” que envolvem os vá-

rios modelos de negócio dos Centros de Dados. De acordo com o relató-

rio, 40% dos entrevistados indicaram que, até 2020, as suas aplicações 

personalizadas iriam deslocar-se para a Cloud, 38% escolheram manter 

estas aplicações no local, e 22% planeiam mudar as aplicações para um 

ambiente de colocation.*

Desta forma, sabemos para que direção se está a mover o mercado du-

rante os próximos três anos. Abaixo estão listadas algumas das “incóg-

nitas conhecidas” retiradas do relatório: 

• Para os fornecedores de Colocation e para os seus clientes, a não 

adesão às melhores práticas energéticas e de arrefecimento conduzirá a 

custos mais elevados. Ferramentas como a Calculadora de Eficiência de 

Arrefecimento e Consumo de Energia da Schneider Electric ajudam a 

combinar cargas de TI com capacidades apropriadas de arrefecimento 

e eficaz controlo do consumo de energia.

• Para os que migram para a Cloud, algumas das aplicações específicas 

exigirão renovação, inovação ou substituição antes de serem hospeda-

dos na Cloud. 

• Uma abordagem de sucesso híbrida irá ter em conta e reconhecer a 

importância dos ativos de Centros de Dados locais. De acordo com a 

Gartner, em 2020, mais de 85% das empresas que adotaram uma es-

tratégia de Cloud, continuarão a hospedar aplicações críticas para o 

negócio em ambientes de Centros de Dados tradicionais. 

AS INCÓGNITAS DESCONHECIDAS: PORQUÊ O 
COMPORTAMENTO IMPREVISÍVEL?
Por que razão é que os stakeholders de Centros de Dados estão a agir de 

forma aparentemente contraditória, a abandonar Centros de Dados cen-

tralizados e a reforçar Centros de Dados de proximidade locais? Alguns 

resistem a utilizar apenas uma metodologia de hospedagem de Centros 

de Dados, como a Cloud. Em vez disso, pretendem repartir o risco.

A tecnologia deixada on-premise também se está a tornar um ponto 

crítico de conectividade. Para resolver este problema, os responsáveis 

dos Centros de Dados voltados para o futuro modernizam as restantes 

instalações no local de forma a gerir com maior eficiência os efeitos de 

latência de aplicações locais que envolvem trocas intensivas de dados.

À medida que enfrentar o desconhecido se torna cada vez mais desafian-

te, a procura de informação e suporte credíveis em torno dos problemas 

da indústria dos Centros de Dados é uma boa prática para quem quer 

evitar problemas no futuro.  

Luís Lopes, 

End User Sales Manager Iberia, Schneider Electric

*Inquérito ao Círculo de Pesquisa realizado em Junho de 2016, entre os membros do 

Gartner Research Circle – um painel gerido pela Gartner composto por líderes de TI e de 

negócios. 

CLOUD | BRANDED CONTENT
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CIPRIANO SOUSA, CHIEF TECHNOLOGY OFFICER DA FARFETCH

FACE 2 FACE

A Farfetch é um dos raros “unicórnios” nacionais, estatuto 
alcançado quando uma startup é avaliada em mais de mil milhões 

de euros. A empresa, nascida em 2008, é hoje um dos maiores 
players mundiais do comércio online no renhido setor da moda 
de luxo. Cipriano Sousa, Chief Technology Officer, fala sobre 
a forma como o IT serve as operações do negócio e os novos 

hábitos de consumo

IT Insight - Qual a importância de ser um  

nativo digital para o sucesso da Farfetch?

Cipriano Sousa - A Farfetch tem uma base tec-

nológica fundamental no sucesso do negócio, e 

acredito que será essa base tecnológica que re-

volucionará também a experiência de compra, 

mesmo quando ela for feita offline. A Store of 

the Future vem fazer essa disrupção comple-

ta e trazer a tecnologia para dentro das lojas 

físicas. A experiência de compra em loja não 

é “digitalizável” mas todo o potencial de re-

conhecimento do cliente, de reconhecimento 

do produto, de personalização e customiza-

ção a partir daqui, e também de pagamentos 

“seamless”, ou chamemos-lhe descomplicados, 

será possível com o melhor da tecnologia que 

os melhores talentos poderão desenvolver nes-

ta área. 

“A INFORMAÇÃO É UM PILAR FUNDAMENTAL 
PARA DAR RESPOSTA AO CLIENTE DO FUTURO”

https://www.linkedin.com/in/ciprianosousa/
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FACE 2 FACE

O nascimento da empresa numa base digital e 

a capacidade de criar do zero, em folha branca, 

mas com um mindset totalmente digital, natu-

ralmente trouxe vantagens porque nos permi-

tiu pensar sem obstáculos e focados no cliente. 

A que infraestrutura recorre a Farfetch para 

servir clientes e parceiros em geografias e  

time-zones tão distintas?

A nossa infraestrutura está na cloud, geodistri-

buída, de forma a servir um mercado global, 

assegurando a melhor experiência de compra 

pela velocidade e performance. Estamos a in-

vestir bastante na China, um mercado com um 

potencial muito elevado, onde poderemos vir a 

ter um data center. E, naturalmente, continua-

remos a investir na arquitetura das aplicações 

para que a performance responda aos desafios 

cada vez maiores de uma experiência de utili-

zador extraordinária.  

Quais os principais desafios de ter uma in-

fraestrutura a servir clientes globais, certamen-

te com diferentes capacidades de acesso em  

diferentes países?

A Farfetch é um marketplace global. Temos 

clientes em mais de 190 países e produtos de 

mais de 700 boutiques e marcas, em mais de 

40 países. O desafio tecnológico passa, tam-

bém, pela adaptação da infraestrutura às di-

ferenças culturais e às diferentes formas de 

comprar neste mundo global. Exemplos sim-

ples permitem perceber esta necessidade de 

desenvolvimento e adaptabilidade da plata-

forma. Nos mercados asiáticos, os clientes 

compram muito por WeChat, no Brasil temos 

a necessidade de introduzir o parcelamento 

(crédito) nos pagamentos, entre outros desen-

volvimentos que fazemos para proporcionar 

a melhor experiência de compra aos nossos 

clientes. 

Qual tem sido o trajeto da Farfetch: ter a  

própria infraestrutura ou usar cloud pública 

ou mista? 

Desde o início que a cloud foi a nossa opção. 

Começámos por aí. Hoje, com o crescimento 

acelerado e devido à expansão, a infraestru-

tura em cloud é algo que estará em análise, 

podendo, eventualmente, levar-nos a um mo-

delo híbrido. Mas é algo que está apenas em 

equação. 

Do ponto de vista da experiência dos clientes 

e dos parceiros de negócio, quais têm sido as 

prioridades da Farfetch?

Temos um foco muito grande em user  

experience (UX), nos diversos touchpoints do 

cliente. Por isso, investimos no produto numa 

perspetiva de estar à frente na inovação tecno-

lógica que responda ao que o cliente espera e 

até àquilo que ele não espera e o surpreende 

TEMOS UM FOCO MUITO GRANDE EM USER EXPERIENCE, NOS 
DIVERSOS TOUCHPOINTS DO CLIENTE
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forma muito positiva. Nesta perspetiva estamos também a investir para dar aos nossos 

parceiros (boutiques e marcas) as ferramentas certas para também eles gerirem de forma 

otimizada toda a atividade e interação com a plataforma e com o cliente.  

Qual tem sido a abordagem da Farfetch no que respeito à análise do percurso do cliente 

e dos parceiros e qual a sua importância para o desempenho do negócio?

A informação é um pilar fundamental no desenvolvimento tecnológico para dar resposta 

ao cliente do futuro, personalizando a experiência de compra e colocando a tecnologia 

ao serviço do consumidor. No caso da Farfetch, cuja plataforma está direcionada para 

um segmento específico da moda de luxo, o conhecimento do cliente é ainda mais crítico 

porque estamos a falar de um cliente que valoriza a personalização, a curadoria e toda 

uma dimensão de experiência de compra que a tecnologia consegue exponenciar. 

A Farfetch tem uma equipa de desenvolvimento? É crucial para uma empresa numa área 

de inovação tomar o seu próprio rumo no desenvolvimento?

É importante, mas cada vez mais estamos abertos a que outros desenvolvam em parce-

ria, sobre a nossa API. Já no ano passado, quando lançámos pela primeira vez a F-Tech 

Hackathon, criámos um desafio de programação e desenvolvimento que colocou equipas 

externas, durante uma maratona de 36 horas, a programar e desenvolver soluções com 

potencial de integração com a nossa plataforma. Desse desafio saíram projetos interes-

santes e estamos a pensar, ainda sem nada totalmente definido, em novos formatos que 

possam potenciar este crescimento e desenvolvimento num ecossistema colaborativo e 

de parcerias. Internamente, incentivamos a equipa para a inovação e o pensamento dis-

ruptivo, não apenas em projetos com output visível, mas também na tecnologia e no que 

desenvolvemos e que é apenas visível internamente. 

Têm notado alguma alteração significativa nos  

hábitos de consulta e compra com a disseminação 

dos dispositivos móveis?

O mobile já ultrapassou a utilização desktop em nú-

mero de utilizadores, por isso essa é claramente uma 

aposta forte. Aliás, o próprio projeto Store of the  

Future tem subjacente essa base forte da mobilidade 

do cliente, que não só usa dispositivos móveis, como 

viaja, circula globalmente e entra em lojas físicas com 

os seus dispositivos móveis, que funcionarão como 

o conetor entre a realidade online e a experiência de 

loja, proporcionando uma experiência de compra au-

mentada e “seamless”. 

https://www.farfetch.com
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Ter a capacidade de olhar para os dados e de construir propostas de valor é uma das prioridades estabelecidas 
enquanto CIO da Lusitania Seguros

ABRAÇAR A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 
NO SETOR DOS SEGUROS
 - CINCO PRIORIDADES - 

POR SÉRGIO MARTINHO,
CIO da Lusitania

QUANDO CHEGUEI à Lusitania, há cerca cinco meses, procurei esta-

belecer, em conjunto com a Administração da empresa, um conjunto 

de prioridades tendo em vista a implementação de uma estratégia de 

transformação digital.

 

1. Ter uma equipa preparada e motivada para liderar a mudança para a 

transformação digital. Para o conseguirmos contamos com colaborado-

res altamente profissionais e um conjunto de métricas estabelecidas. A 

equipa foi o ponto de partida, pois consideramos que as pessoas conti-

nuam a ser o elo mais importante dentro de uma organização, e porque 

esta é a área que lidero e que será o porta-estandarte deste processo 

dentro da organização. 

2. Transformação digital ao serviço do crescimento do negócio da  

Lusitania. Pretende-se que os sistemas de informação estejam o mais 

alinhados possível com o negócio e que sejam capazes de o desafiar. 

Criei na Lusitania uma área de BI & Data Analytics, cujo objetivo é o 

de se conseguir olhar para a informação e absorver o máximo de conhe-

cimento como forma de antecipar decisões. “Data is the new oil” - esta 

frase exprime de forma exata a perceção que temos da importância dos 

dados.  É nos dados que está alocado o conhecimento. No entanto, es-

tes encontram-se dispersos. Ter a capacidade de olhar para os dados e 

oferecer conhecimentos às várias áreas de negócio da companhia para 

construir propostas de valor são as minhas prioridades enquanto CIO 

da Lusitania pois permitirá que a empresa evolua e que aumente a sua 
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rentabilidade com base nesta transformação. É impres-

cindível que esta transformação digital esteja alinhada 

com o negócio. 

Pretendemos utilizar a tecnologia como suporte do ne-

gócio. Somos uma Companhia que prima pelas suas 

plataformas tecnológicas, porém, o nosso maior obje-

tivo de momento é garantir que essas plataformas são 

utilizadas em pleno, e que, no final do dia, o retorno do 

investimento seja o maior possível. 

3. Garantir que temos uma infraestrutura atualizada, 

segura e ágil. As empresas têm de estar muito bem pre-

paradas, tendo os seus sistemas desenhados para a pos-

sibilidade de ocorrência de vulnerabilidades que devem 

ser mitigadas de imediato. Pretendemos que os sistemas 

estejam desenhados de modo a que consigamos perce-

ber e reagir perante um cenário desta natureza. É ne-

cessário atualizar e garantir que toda a companhia está 

a ser suportada por uma infraestrutura adequada aos 

novos tempos. 

4. Mudança interna. Prende-se com a mudança do 

core da equipa e tanto eu, enquanto CIO, como toda a 

equipa, seremos estratégicos no desenvolvimento des-

te projeto.

5. Conformidade com os regulamentos e práticas do 

mercado. O que nos preocupa mais neste momen-

to é o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados 

(RGPD). Estamos a trabalhar no sentido do seu cum-

primento e procedemos já à escolha da entidade que 

nos ajudará a garantir que a 26 de maio de 2018 a  

Lusitania estará em conformidade com o RGPD. O 

RGPD é uma oportunidade estratégica e uma empresa 

que se preocupe com a gestão adequada e respeito pelos 

dados dos seus clientes merece uma maior consideração 

por parte dos mesmos, o que resulta em mais negócio.

EQUILÍBRIO ENTRE O CANAL DIRETO E INDIRETO
A complementaridade entre mediação e canais mais di-

retos é uma realidade. No entanto, na Lusitania acre-

ditamos que o fator humano é o mais importante. Os 

mediadores são parceiros fulcrais no nosso negócio e 

procuramos apoiá-los com ferramentas e mecanismos, 

no sentido de criar uma proposta de valor muito mais 

forte e que beneficie ambas as partes. 

- Sérgio Martinho -
CIO da Lusitania

https://www.linkedin.com/in/s%C3%A9rgio-martinho-2009731/?ppe=1
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A Lusitania aposta fortemente nesta compo-

nente, mas sem descurar as necessidades do 

canal direto. É importante ter em conta a evo-

lução da nossa sociedade e a emergência de 

novos comportamentos ao nível dos consumi-

dores e clientes.

CIO – UMA SAUDÁVEL INTRANQUILIDADE
O setor das seguradoras apresenta um imenso 

potencial de transformação e pode, garanti-

damente, utilizar mais e melhor a informação 

para se aproximar dos seus clientes. É por 

isso fundamental que os CIO sejam pragmá-

ticos e, ao mesmo tempo, visionários. Saber 

estar atento às tendências do futuro e ajudar 

a organização para tirar o melhor partido 

das tendências é a chave. Todas estas funções 

devem sempre garantir o retorno do inves-

timento de forma sustentada, o derradeiro 

objetivo de todas as organizações. Também 

é importante que sejamos cada vez mais um 

parceiro essencial para toda a organização. 

O IT tem de estar ao lado de todas as áreas 

de negócio da empresa. A melhor forma de 

crescermos passa por questionarmos o que é 

dado como certo. Esta constante intranquili-

dade do CIO é não apenas saudável, mas o 

principal motor do sucesso. Porque o mais 

importante não é quem chega primeiro, mas 

sim manter um espírito inovador que ambi-

cione a liderança. 

SOBRE A LUSITANIA SEGUROS
Integrada no Grupo Montepio, somos a maior 

Seguradora de capital 100% nacional a ope-

rar em Portugal. Com 31 anos, projetamo-nos 

como uma empresa do futuro, associando-nos 

a valores humanistas, a uma forte componente 

social, à robustez financeira, inovação e dina-

mismo. Somos uma seguradora próxima dos 

seus clientes, suportada em equipas especiali-

zadas, com um vasto leque de soluções.  Assu-

mimo-nos como um parceiro de confiança em 

todas as situações, criando valor económico e 

social e contribuindo para o progresso e bem-

-estar da nossa comunidade. 

TER A CAPACIDADE DE OLHAR PARA OS DADOS E OFERECER 
CONHECIMENTOS ÀS VÁRIAS ÁREAS DE NEGÓCIO PARA CONSTRUIR 
PROPOSTAS DE VALOR SÃO AS PRIORIDADES ENQUANTO CIO 
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CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÁCER DO SAL 
MODERNIZA INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER

TRANSFORM | BRANDED CONTENT

A autarquia beneficiou de maior escalabilidade e resiliência ao nível do data center com a adoção da 
ModSecur IT Room, solução da Maxiglobal

A MAXIGLOBAL S.A. é uma empresa 100% portuguesa com mais de 

18 anos de experiência na área das TIC e especialização em infraestru-

turas de data center, que iniciou a criação e desenvolvimento de solu-

ções que, mais tarde, vieram a integrar a marca ModSecur, hoje o motor 

principal desta organização. A marca está segmentada em sete áreas de 

negócio e o portfólio de produtos contém em soluções de data center, 

monitorização, climatização, networking, segurança física e lógica, re-

des de energia, serviços de suporte técnico 24/7, consultoria e outsour-

cing. Para oferecer as melhores soluções aos seus clientes, conta ainda 

com os melhores parceiros do mercado.

O DESAFIO APRESENTADO À MAXIGLOBAL
A Câmara Municipal de Alcácer do Sal (CMAS) pretendia construir um 

data center de elevada disponibilidade, escalabilidade e segurança, num 

espaço existente. É notória a urgência de proteger a informação crítica 

e de preparar a autarquia para o futuro e para melhor servir e organizar 

uma cidade exigente. Esta é uma realidade com a qual as autarquias 

- À esquerda, o Presidente da Câmara de Alcácer do Sal, Doutor Vítor 
Proença, à direita o Diretor de TI, Daniel Franco e ao centro, João Martins, 

o responsável comercial do projeto -

http://maxiglobal.pt/home
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portuguesas vivem atualmente e com a qual se preocupam, dada a rápi-

da disrupção digital que se tem verificado. 

Antes da implementação da solução ModSecur IT Room, a autarquia 

contava com uma sala comum, com paredes de madeira e sem prote-

ção contra o fogo, humidade ou outras ameaças. Não tinha porta de 

segurança, mas apenas uma fechadura normal e uma chave, correndo o 

risco de intrusão. A cablagem estava à vista e sem qualquer suporte, não 

havia redundância de nenhum equipamento e não existia deteção nem 

extinção de incêndio, o que colocava em alto risco a infraestrutura e a 

informação crítica nela contida.

PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO E RESULTADOS
A solução apresentada à CMAS, um data center on-premises ModSecur 

IT Room, garante um ambiente seguro, resiliente, eficiente e escalável. 

A solução permite redundância para os sistemas de energia socorrida 

(UPS), climatização e infraestrutura de suporte de cablagem, o que ga-

rante a continuidade dos serviços em caso de avarias. Quanto à ca-

blagem, esta foi reorganizada, colocada por baixo de um piso técnico 

acrescentado ao local, permitindo maior organização e segurança. Foi 

também montada uma esteira top of the rack que permitirá, no futuro, 

a redundância da cablagem.

Está ainda incluído na solução um sistema de gestão técnica, o  

ModSecur DMS (Datacenter Management System) que faz a monitori-

zação da infraestrutura, análise e registo de dados, controlo em tempo 

real e gestão de ações através de uma plataforma online com acesso 

restrito. No caso de haver falhas, as mesmas são automaticamente re-

portadas através de e-mail e SMS, para que seja possível intervir o mais 

rapidamente possível, combatendo as ameaças.

A sala técnica proposta tem um sistema de deteção e extinção de in-

cêndio e conta ainda uma construção com base em painéis modulares 

corta-fogo EI120 min, que protege os equipamentos contra fogo, humi-

dade, água, fumo, poeiras e vandalismo. 

Foram ainda acrescentados sistemas de videovigilância e controlo de 

acessos, também conetados com o ModSecur DMS, que regista entra-

das e saídas fora de horas e protege contra intrusão.

Tratando-se de uma sala modular, a solução ModSecur IT Room per-

mite escalabilidade, uma vez que há espaço para a sala expandir a sua 

área ou mesmo recorrer à reinstalação noutro local, se for necessário, 

sendo uma vantagem para a CMAS e um investimento pensado para o 

futuro. Neste momento, a sala técnica está preparada para receber mais 

equipamentos no interior. No exterior do edifício está em vista a agre-

gação de um grupo gerador. 

“A Maxiglobal demonstrou ter uma equipa muito organizada, presta-

tiva e eficiente. A todo o momento estavam disponíveis para quaisquer 

esclarecimentos. No final, a solução apresentava um aspeto irrepreen-

sível”, indica Daniel Franco, diretor de TI da CMAS. A satisfação dos 

clientes é um objetivo fulcral na estratégia da Maxiglobal. Este projeto 

teve um tempo de implementação muito favorável ao cliente, de apenas 

18 dias, nos quais foi feito o moving dos equipamentos sem haver qual-

quer tipo de interrupção dos serviços ou falhas. 

TRANSFORM | BRANDED CONTENT
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Em parceria com a CIONET Portugal

CIONET INSIGHTS

Os líderes atuais de Tecnologias de Informação são confrontados diariamente com alterações radicais de contexto 
tecnológico, de recursos computacionais disponíveis, de crescente complexidade na gestão de custos e de serviços, 
do nível de integração das arquiteturas existentes e sofrem ainda pressões constantes na demonstração do sucesso 

da função de IT, dentro das suas organizações, enquanto catalisador da Transformação Digital

VISÃO: MELHORAR A PERFORMANCE DE IT

NESTE CENÁRIO, a gestão da qualidade 

de serviço inerente à função de IT torna-

-se cada vez mais crítica para o negócio, 

transformando o líder de IT moderno 

num verdadeiro Gestor, mais do que num 

Tecnólogo puro, estando presente e sendo 

peça chave no Board das grandes organi-

zações. 

O termo ‘IT Performance’ compreende 3 

fatores chave na Gestão de Tecnologias de 

Informação: Economia, Eficiência e Eficá-

cia, tal como ilustrado abaixo:     

A otimização e equilíbrio destes 3 fatores 

irá aumentar o value for money e a perfor-

mance de IT dentro de uma organização, 

tornando-a atual e competitiva. 

A Eficácia de IT representa essencialmente 

a adequação das tecnologias aos processos 

de negócio e em última análise a adequa-

ção dessas mesmas tecnologias em termos 

de aplicações e sistemas de suporte ao ne-

gócio, numa lógica multicanal. Este fator 

centra-se no valor acrescentado direto que 

as tecnologias aportam para o Negócio.

Eficácia

EficiênciaEconomia

IT

https://www.cionet.com/about/cionet-portugal/
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A Eficiência da função de IT concentra-se na análise da 

utilização e produtividade dos recursos de IT, sejam eles 

humanos, técnicos ou financeiros (ou seja, fazer Mais 

com Menos).

A Economia da função de IT enfoca-se na problemáti-

ca da gestão de custos com tecnologias de informação, 

com foco em KPI’s de performance financeira na gestão 

do OPEX e CAPEX (redução do Custo para criação de 

espaço de Investimento).

Estes 3 fatores tendem a “puxar” em direções opostas, 

sendo hoje um verdadeiro desafio para o CIO, o seu ba-

lanceamento e otimização. 

A focalização unicamente na componente económica, 

ou na redução de custos, tende a ter um efeito adverso 

na qualidade e níveis de serviço prestado (Eficácia). Por 

outro lado, a focalização “cega” na componente de efi-

ciência (por exemplo melhorar a produtividade da área 

de desenvolvimento introduzindo lógicas de DevOps ou 

métodos agile, podem aumentar a necessidade de recur-

sos computacionais de forma drástica) tenderá a causar 

danos na vertente de custos operacionais (Economia). 

Por fim, uma concentração única na eficácia ou melho-

ria da qualidade do serviço prestado (por exemplo a uti-

lização rigorosa de metodologias de desenvolvimento e 

implementação de sistemas de indicadores complexos) 

tenderá a provocar uma diminuição da produtividade 

(Eficiência).

Idealmente as organizações deverão procurar um balan-

ceamento entre estes 3 fatores chave. Na prática, e de 

acordo com a maturidade das organizações, os gesto-

res de TI’s tendem a observar o tema da melhoria da 

performance da função de IT com diferentes níveis de 

prioridade. Para uns a demonstração de uma elevada 

produtividade (Eficiência) é a chave; para outros porém, 

a qualidade dos produtos e serviços disponibilizados é 

o mais crítico (Eficácia); para os restantes, a redução de 

custos é o fator determinante (Economia). 

Estes “conflitos” de ideias são semelhantes aos sentidos 

pelos gestores de projetos complexos, quando tentam 

obter um equilíbrio entre a execução do trabalho dentro 

do plano e orçamento previstos e as especificações de 

qualidade do produto final. Em alguns casos o termi-

nar um projeto dentro do prazo estimado é a principal 

preocupação, enquanto noutros casos terminar dentro 

do orçamento previsto ou entregar um produto final de 

qualidade elevada são as preocupações chave. 

- Alexandre Fonseca -
Chief Technology Officer

Altice Portugal & Altice Labs

https://www.linkedin.com/in/alexandrefilipefonseca/
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Uma análise diagnóstica da performance da 

função de IT envolve tipicamente uma com-

paração com dados de benchmarking do sec-

tor em causa e especialistas funcionais e téc-

nicos que trabalhem cobrindo todas as áreas 

de atuação da função de IT. Este diagnóstico 

deverá traduzir o grau de maturidade da orga-

nização de Sistemas de Informação, analisan-

do os 5 vetores chave que a compõem:

• Estratégia

• Operações

• Pessoas

• Sistemas

• Tecnologia

Na componente Estratégica deverá ser analisa-

do o posicionamento e sintonia entre a estra-

tégia de Sistemas de Informação e a estratégia 

de Negócio da organização, identificando polí-

ticas de IT e avaliando os planos e orçamentos 

de Sistemas de Organização.

A vertente de Operações deverá enfocar-se em 

2 áreas distintas. Por um lado, a análise das 

funções, responsabilidades e organização de 

Sistemas de Informação, bem como a presta-

ção de serviços de IT. Por outro lado, deverá 

realizar-se um estudo acerca das componentes 

de desenvolvimento, operação e controle de 

qualidade, uma avaliação dos níveis e políticas 

de segurança e da gestão de dados.

Observando a componente de Pessoas deverá 

ser dado enfoque na gestão da função de IT e 

muito particularmente nas competências téc-

nicas disponíveis, bem como a capacidade de 

regeneração e adequação dos recursos, para 

assegurar capacidade face aos cada vez mais 

curtos ciclos de evolução tecnológica.

O tema de Sistemas deve centrar-se na análise 

das aplicações e sistemas, sua adequação às ne-

cessidades do negócio e a informação de ges-

tão produzida.

A vertente de Tecnologia, analisa toda a com-

ponente de infraestruturas, comunicações e ar-

quiteturas, que definem a “direção tecnológi-

ca” da organização de IT.

É assim evidente que a estrutura e a função de 

IT dentro de uma organização, tem de ser oti-

mizada e cada vez mais equilibrada, deixando 

as organizações concentrarem-se no seu core 

business. 

Os Sistemas de Informação são cada vez mais 

estratégicos para as organizações, influencian-

do a direção do Negócio destas, contribuindo 

para a Transformação Digital e permitindo 

uma diferenciação de Mercado com base no 

Serviço e na Inovação... e o CIO deve assumir-

-se como o líder desta transformação, gerindo 

a Performance do IT e o seu contributo para o 

sucesso!  

NA PRÁTICA, E DE ACORDO COM A MATURIDADE DAS ORGANIZAÇÕES, 
OS GESTORES DE TI TENDEM A OBSERVAR O TEMA DA MELHORIA DA 
PERFORMANCE E DA FUNÇÃO DE IT COM DIFERENTES NÍVEIS DE PRIORIDADE

CIONET INSIGHTS*
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MANAGED SERVICES: 
AS MAIS-VALIAS PARA O SEU NEGÓCIO

BRANDED CONTENT

As TIC são hoje parte integrante e estratégica dos negócios

ISTO IMPLICA A necessidade das em-

presas encontrarem parceiros capazes de 

construir um caminho em conjunto, de 

modo fiável e duradouro através de uma 

aproximação consultiva, uma grande 

proximidade e cumplicidade cliente-for-

necedor e que possa ser consubstancia-

da numa oferta diversificada e ajustável.

A metodologia de cooperação com os 

nossos clientes passa por várias fases desde o trabalho conjunto com o 

cliente para avaliar as soluções mais adequadas, desenhar o que pode ser 

um protótipo da solução e concluir com a disponibilização da solução 

em modo experimental de modo o cliente perceber a adequação do mo-

delo proposto. Trata-se, portanto, de uma metodologia que se adapta ao 

processo evolutivo dos nossos clientes  tendo em atenção a realidade e a 

obtenção de quick-wins.

Este formato, associado a uma oferta global e coerente apresenta-se 

como aquele que melhor adapta as TI´s ao objetivos de negócio, quer 

em termos financeiros quer em termos 

de time-to-market. E isto porque o 

“cliente”, seja um indivíduo ou uma or-

ganização, poderá ser tentado a desen-

volver pessoalmente ou internamente 

através de recursos próprios, estes servi-

ços assumindo pressupostos de retenção 

de conhecimento e/ou propriedade ou 

mesmo porque será supostamente mais 

económico a sua execução interna do que a sua prestação por terceiros. 

Esta visão, dotada de alguma lógica suportada no risco associado à 

delegação do serviço a terceiros, deriva da confiabilidade, experiência 

e nível de responsabilidade dos prestadores de serviço, bem como da 

natureza de negócio associada à prestação do serviço que tem normal-

mente fins lucrativos. É, no entanto, limitada em si mesma.

Vivemos na chamada era da informação, onde as evoluções tecnoló-

gicas incessantes promovem uma abundante criação e distribuição de 

informação nas mais variadas formas e formatos. A seleção da informa-

http://www.decunify.com
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ção necessária, no tempo útil da sua utilização e interesse, leva a que as 

empresas adotem sistemas de informação e de comunicação de suporte 

à sua atividade, vitais para o acesso, filtragem e tratamento da informa-

ção ao seu dispor.

Este processo é, no entanto, desafiante pela velocidade a que são dis-

ponibilizadas novas tecnologias, tornando-se um processo complexo o 

acompanhamento dos seus desenvolvimentos, a sua absorção e a identi-

ficação dos benefícios potenciais da sua aplicabilidade no contexto das 

organizações. Não é assim de estranhar que os sistemas de informação e 

comunicações sejam hoje ativos fundamentais de qualquer organização 

e parte integrante da sua atividade.

Porém, as empresas necessitam de efetuar investimentos por vezes avulta-

dos para obter esses sistemas, bem como para a contratação de recursos 

com competências e conhecimentos especializados para a sua implemen-

tação, exploração e manutenção. Particularmente, a gestão e manutenção 

dos vários componentes que compõem um sistema de informação e co-

municações, bem como os procedimentos e sistemas de suporte (monito-

rização, report, gestão de incidentes, problemas e alterações) para a sua 

execução podem tornar-se num processo consumidor (tempo, dinheiro, 

esforço) concorrente e desviante dos recursos disponíveis. 

Os constrangimentos e dificuldades identificadas anteriormente resul-

tam, normalmente, em processos ou metodologias de atuação reativas e 

baseadas no chamado “best-effort” ou melhor esforço possível na ges-

tão de serviço, com impacto nos níveis de eficácia e eficiência (ou mesmo 

falta de controlo desses mesmos níveis) obtidos e num menor retorno 

do investimento efetuado.

A utilização de Managed Services revela-se, assim, uma verdadeira al-

ternativa para as empresas na obtenção de vantagens competitivas na 

aquisição, exploração e utilização dos necessários sistemas de informa-

ção e comunicações. 

A Decunify como prestadora de Managed Services formula as suas pro-

postas de valor tendo em vista uma maior eficácia, melhor eficiência e 

retorno de investimento resultante da sua oferta de serviços geridos, 

devendo estes incorporar características e funcionalidades que dêem 

resposta às carência e dificuldades mencionadas e que resultem num 

real valor acrescentado para o cliente. A proposta de valor inclui o es-

tabelecimento de níveis de prestação de serviço definidos e devidamente 

acordados com o cliente (SLA – service level agreement) e pró-atividade 

na prestação do serviço e sua gestão. 

BRANDED CONTENT
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DES 2017 APONTA O FUTURO DO DIGITAL

O blockchain e a inteligência artificial ditaram o tom da segunda edição do DES – Digital Business 
World Congress

À SEGUNDA EDIÇÃO, o DES - 

Digital Business World Congress 

(DES 2017) afirmou-se como o 

fórum para a transformação di-

gital, apontando o caminho para 

os próximos tempos. De 23 a 25 

de maio, o DES 2017 recebeu 

cerca de 18 mil pessoas, na sua 

maioria (69%) gestores seniores 

de negócio com participação ati-

va nos processos de decisão das 

suas organizações. Durante os três dias de evento mais de 300 em-

presas tiveram em exposição as suas soluções tecnológicas. A edição 

deste ano teve como parceiros tecnológicos globais a Accenture, a 

Amazon Web Services, a Deloitte Digital, a Fujitsu, a IBM, a Intel e 

a KPMG.

No Masterminds Congress, o palco principal do DES 2017, os protago-

nistas foram o blockchain, a Inter-

net of Things (IoT), a inteligência 

artificial (IA) e a cibersegurança.

BLOCKCHAIN, O PONTO ALTO
O DES 2017 ficou marcado pela 

apresentação de Alex Tapscott, 

“guru” do blockchain, que falou da 

revolução trazida por aquela que é, 

nas suas palavras, “a segunda era 

da internet”. O canadiano, co-au-

tor do livro “Blockchain Revolution”, definiu-a como o “layer transacio-

nal” para a quarta revolução industrial, na qual estamos a entrar e que 

ficará marcada pela tecnologia a imiscuir-se totalmente no mundo físico. 

No keynote, Tapscott realçou que o blockchain é a evolução da internet 

da informação para uma internet de valor, pela qual todos os ativos pode-

rão ser partilhados e transacionados de forma segura e sem a necessidade 

A IT Insight em Madrid VÂNIA PENEDO

https://www.des-madrid.com/


57ITInsight

REPORTAGEM

de intermediários, que “aumentam os custos e desaceleram os processos”, 

disse. Além do mais, “tudo o que está centralizado é vulnerável”, alertou, 

explicando que “enquanto plataforma, o blockchain permite transportar 

tudo o que tenha valor, desde dinheiro a ações, passando por contratos 

ou até mesmo votos”. A movimentação peer-to-peer, totalmente descen-

tralizada, permitirá trocar, comprar, vender e gerir de forma privada os 

assets. “Quando a Internet impactar os custos transacionais, baixando-

-os ao nível dos custos da informação, haverá uma revolução”, frisou. O 

especialista instou os líderes de negócio a começar já a implementar esta 

tecnologia, que “mudará a natureza das organizações”.  

ATÉ OS DISRUPTORS SERÃO DISRUPTED
O impacto do blockchain sobre a estrutura das organizações será tre-

mendo. Tapscott realçou que, com a sua massificação, será financei-

ramente viável para uma empresa terciarizar quase na totalidade os 

seus recursos, o que lhe permitirá co-criar e inovar mais facilmente. O 

blockchain promete revolucionar até os modelos de negócio que, à data 

de hoje, consideramos disruptivos, como é o caso da Uber, em si um 

intermediário. Apesar de ser uma das empresas que mais associamos 

à economia de partilha, a verdade é que o seu modelo de negócio só 

funciona porque “a Uber nada partilha”, apontou, tendo o seu modelo 

de negócio suportado pela centralização de toda a informação – quer 

dos clientes quer dos motoristas/viaturas, que em momento algum da 

transação partilham dados entre si. “O blockchain pode pôr em causa o 

negócio da própria Uber, dado que gera relacionamentos de confiança”. 

Não por acaso, a Airbnb adquiriu recentemente uma startup de block-

chain, notou Tapscott. A verdade, porém, é que todos os setores serão 

impactados – da produção industrial ao cinema, passando pelas utilities 

e, claro, pelos serviços financeiros.

PERFORMANCE SOBRE-HUMANA COM A IA
A inteligência artificial detém o poder de mudar a forma como pessoas 

e organizações operam. Jesús Mantas, diretor-geral da IBM Consulting, 

frisou que a tecnologia cognitiva ajudará a que nos tornemos super-

-humanos, com níveis de rendimento até agora impossíveis de alcançar. 

Porque o atual crescimento exponencial do conhecimento torna impos-

sível que o assimilemos. “Nunca a partilha de conhecimento foi tão 

- Alex Tapscott, co-autor do livro “Blockchain Revolution” -

https://www.linkedin.com/in/alex-tapscott-117638b/
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Num debate sobre o digital, 

Rosa María García, chairman 

da Siemens, realçou que as 

empresas têm de entregar 

produtos personalizados a 

um ritmo e a um custo que 

satisfaça os clientes, dando o 

exemplo da indústria automóvel, que conseguiu pegar na tecnologia 

para mudar os seus processos produtivos e entregar personalização. 

Valentín González Villas, general manager da Telefónica Espanha, 

apontou que a economia digital representa “novas formas de operar 

os processos”. O gestor apontou os quatro enablers tecnológicos 

do operador de telecomunicações: hiperconetividade, virtualização, 

big data e segurança. Juan Pedro Moreno, chairman na Accenture 

Digital, salientou a capacidade de inovar como uma startup e trouxe 

à ribalta a realidade aumentada e IA, tecnologias não maduras que 

os executivos “ainda não sabem bem como utilizar”. Sobre a IA, foi 

perentório: “Será um diferenciador chave para a experiência do cliente 

e não apenas para os processos”.

EXPERIÊNCIA DO CLIENTE É FORÇA MOTRIZ

elevada na história da humanidade”, realçou, sendo por isso necessário 

recorrer a tecnologia cognitiva capaz de comparar massivos processos 

e dados não estruturados, com a capacidade de extrair conclusões. “A 

tecnologia cognitiva está a ser adotada mais rapidamente do que havía-

mos previsto e a dotar as organizações de super profissionais, permitin-

do tomar decisões cada vez mais otimizadas em tempo record”. 

Glenn Gore, chief architect officer da Amazon Web Services, explicou 

como a tecnológica está a aplicar o machine learning e a IA para ajudar 

as organizações a melhorarem o seu rendimento, através de ferramentas 

de reconhecimento de voz, texto e imagens. Segundo Gore, são várias as 

organizações do setor público a recorrer estas tecnologias para melho-

rar aspetos críticos, como a gestão do tráfego nas cidades, a melhoria 

da saúde dos cidadãos ou para identificar pessoas desaparecidas. O res-

ponsável da AWS salientou que a utilização destas tecnologias e as suas 

aplicações é um passo que não exige grandes investimentos devido às 

ferramentas de código aberto disponíveis.  

SEGURANÇA COGNITIVA
Os sistemas cognitivos terão uma importante palavra a dizer no campo 

da cibersegurança. Emanuel Roeseler, director para Portugal, Espanha, 

Grécia e Israel na IBM Security Systems, explicou como cloud e IA po-

dem ser um advisor no momento de contornar as ameaças, dado que o 

número de profissionais de cibersegurança continua a ser insuficiente. 

“Será necessário mais inteligência, porque as ameaças evoluem muito 

rapidamente e tempo é tudo”. O conceito de segurança cognitiva passa 

por recorrer a IA e a machine learning para uma maior rapidez na dete-

ção de ameaças e uma maior precisão, contornando os falsos positivos 

e dizendo aos analistas para onde devem estar a olhar.  
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Este texto tem como objetivo principal refletir sobre eventos e acontecimentos recentes relacionados 
com uma das ameaças pertencentes ao grupo da Cyber Security: ransomware

CYBER SECURITY – RANSOMWARE
A HISTÓRIA RECENTE “MAL CONTADA”

PRETENDE-SE de forma sintética focar o problema do recente ataque 

de ransomware (“WannaCry”). Explicitar o que não tinha sido feito em 

termos preventivos.

 

I. ORIGEM DO RANSOMWARE
Ao contrário do que muitos pensam a tecnologia designada por ran-

somware não é recente. Existe desde o início dos anos noventa do século 

vinte. Apareceu como um protótipo de código assimétrico. Adam Young 

desenvolveu a ideia utilizando o conceito de chave pública de encripta-

ção para ataques a computadores tendo apresentado o primeiro protó-

tipo executável em 1996. Em termos abstratos Young afirmou que a sua 

tecnologia servia para mostrar como a criptografia podia: causar a ina-

cessibilidade à informação. A indústria de segurança foi desenvolvendo 

instrumentos de defesa contra sistemas Trojam e Ransomware. Contudo,  

POR PEDRO RAMOS BRANDÃO, 
Investigador CIDHEUS – Universidade de Évora (PhD)

(JUNHO 2017)
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- Pedro Ramos Brandão -
Investigador CIDHEUS – 

Universidade de Évora (PhD)

as dificuldades aumentaram com o aparecimento de 

software ransomware vendido diretamente por quem o 

desenvolve. Isto tornou acessível este tipo de ameaças 

a indivíduos que não tinham competências para desen-

volver este tipo de software. Foi criado um produto que 

podemos designar de “Ransomware-as-a-Service”.

II. IMPACTOS
Muito do software de ransomware é desenvolvido em lin-

guagem javaScript. Contudo atualmente temos encontra-

do software deste tipo desenvolvido noutras linguagens 

mais complexas. Mas o ataque de ransomware continua 

a ter cinco grandes impactos negativos nos sistemas:

a) Bloqueamento completo do computador,

b) Redução das capacidades de processamento,

c) Tempo limite de latência,

d) Aparecimento de um protetor do monitor antes da 

cifragem,

e) Aparecimento de uma caixa de informação bloquea-

dora;

f) Recentemente o ransomware mais sofisticado instala 

um sistema de telemetria “dashboard”.

                                                                                                    

III. FUNCIONAMENTO
Por norma o funcionamento do software ransomware 

atua Segundo as seguintes fases:

1º - Distribuição: através de anexos em email, websites 

comprometidos, falhas nos sistemas operativos;

2º - Infeção: instala-se no computador e inicia os pro-

cessos;

3º - Comunicação: comunica com os servidores piratas 

para serem geradas chaves criptográficas;

4º - Busca de Ficheiros: seleciona ficheiros no sistema 

pirateado;

5º - Cifragem: renomeia os ficheiros, encripta-os e reno-

meia-os novamente;

AO CONTRÁRIO DO QUE MUITOS PENSAM, A TECNOLOGIA DESIGNADA 
POR RANSOMWARE NÃO É RECENTE

https://www.linkedin.com/in/pebrandao
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6º - Ransomware chantagem: solicita um pa-

gamento para decifrar os ficheiros.

IV. ESTRATÉGIAS ANTI-RANSOMWARE
Existem um conjunto de medidas preventivas 

em relação a este tipo de ameaça, destacamos 

as seguintes:

a) Uma forte Firewall, bem configurada e per-

manentemente monitorizada humanamente;

b) Software anti-ransomware que detenha o 

software malicioso antes de o mesmo se instalar 

no sistema, caso tenha passado pela Firewall;

c) Ter permanentemente atualizado os sistemas 

operativos através de pacotes de atualização 

disponibilizados por quem os desenvolve;

d) Filtragem de spam e filtragem de web gate-

way;

e) Permissão exclusiva de Itens de lista branca 

para executar;

f) Limitação de privilégios para processos des-

conhecidos.

 

V. WANNACRY
O ataque denominado “WannaCry” tem todas 

as características enunciadas anteriormente. 

Com as seguintes particularidades:

Atinge e criptografa 176 tipos de arquivos. Al-

guns dos tipos de arquivo afetados pelo Wan-

naCry são arquivos de bases de dados, multi-

média, bem como documentos do Office. Na 

informação de resgate, que suporta 27 idiomas, 

exigiam US $ 300 de Bitcoins - uma quantidade 

que aumenta gradualmente após um determi-

nado limite de tempo. A vítima também recebe 

um limite de sete dias antes que os arquivos 

afetados sejam excluídos - uma tática de medo 

comum.

A questão fundamental em relação a este últi-

mo ataque em massa é que todos os técnicos 

da área há muito tempo que a conheciam (tec-

nicamente) e que sabiam que isto aconteceria, 

só não sabiam quando. As grandes empresas 

(na sua maioria) não dispunham de qualquer 

tipo de software anti-ransomware, também 

sabemos que muitas empresas não têm cuida-

do na atualização dos SO e outras ainda utili-

zam SO que já não dispõem de suporte técnico 

(Windows 7). Bastava estes três aspetos não te-

rem sido descurados para que o problema não 

tivesse os contornos maciços que teve.

Tão simples quanto isto! 

MUITO DO SOFTWARE DE RANSOMWARE É DESENVOLVIDO EM 
LINGUAGEM javaSCRIPT

PERSPECTIVES
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LEGAL

CONDENADO POR “GOSTAR” NO FACEBOOK

Um tribunal suíço condenou um utilizador do “Facebook” por este ter “gostado” de um 
comentário que acusava o presidente de uma associação protetora dos direitos dos animais de 

ser racista e antissemita

NA INTERPRETAÇÃO feita pelo tribunal, 

ao clicar no botão “Like” que o “Face-

book” disponibiliza aos seus utilizadores, 

para além de estar a manifestar o seu agra-

do com o comentário, o utilizador   estava 

a anuir com a difamação e a disseminar o 

insulto pelo seu grupo de “amigos”, aumentando 

desta forma o alcance da ofensa.

É verdade que, o anonimato que habita em grande parte 

da Internet, associado às dificuldades que existem em re-

gulamentar esta área, tornam aquele espaço num terre-

no fértil para determinados comportamentos, que mui-

tas das vezes ficam isentos de sanção.

Também as dificuldades que as autoridades encontram, por 

POR MARTIM BOUZA SERRANO
Advogado da CCA ONTIER

exemplo, em lograr obter em tempo útil, 

as informações necessárias junto dos In-

terent Service Providers (ISPs) que permitam 

chegar à identificação dos responsáveis, con-

tribuem para manter a maioria destes com-

portamentos afastados dos tribunais.

No entanto, condenar alguém por se ter limitado 

a “gostar” de um comentário que outro fez na sua 

página do “Facebook” parece manifestamente exces-

sivo e desproporcional.

Este caso serve contudo, para refletir sobre os com-

portamentos on-line e de como, o que é feito no espaço virtual, 

nem sempre está fora do alcance da justiça ou isento de con-

sequências. No entanto, essa equiparação só pode acontecer 
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se existir uma coerência, por exemplo, entre aquilo que 

consideramos lesivo dos nossos direitos, independente-

mente do espaço onde ocorre, sob pena de cairmos na 

incoerência e na duplicidade de critérios.

É por isso que, nada justifica que aceitemos comporta-

mentos on-line que não hesitamos em repudiar off-line. 

Uma ofensa difundida num fórum virtual deve ter o 

mesmo desvalor e consequências que teria, se tivesse 

sido proferida fora do ambiente 

digital.  

Mas o inverso também é verda-

de, pelo que comportamentos 

que são inócuos e com os quais 

convivemos diariamente fora da 

Internet, não devem ganhar um significado desmedido, 

simplesmente por terem sido praticados numa rede so-

cial.

Como tal, o gesto cada vez mais irrefletido de clicar no 

“Like”, que poderia ser transposto para fora do mundo 

virtual, como um gesto de agrado feito com o punho 

da mão cerrado e o dedo polegar levantado, não pode 

ser  equiparado para efeitos de sanção judicial, ao com-

portamento de quem, profere uma ofensa ou insulto di-

rigido a outra pessoa.

Compreende-se que, a quantidade de “Likes” que um 

determinado conteúdo ofensivo tenha, seja valorado 

por exemplo, para aferir o alcance da ofensa ou me-

dir a extensão dos danos que por ela foram provoca-

dos, mas nunca poderá constituir, em si, uma expressão 

ou comportamento ofensivo ou 

passível de sanção.

Em Portugal, e por enquanto, 

manifestar o contentamento ou 

aprovação de um comentário 

feito por alguém numa rede so-

cial não integra ainda a prática de qualquer ilícito. No 

entanto, o mesmo não se poderá dizer em relação ao 

ato de “partilha” de conteúdos difamatórios, uma vez 

que, para o nosso legislador tanto aquele que insulta 

como aquele que reproduz esse insulto, praticam um 

crime de difamação.

Por isso, cuidado com o que partilha. 

LEGAL

- Martim Bouza Serrano -
Advogado da CCA ONTIER

EM PORTUGAL, E POR ENQUANTO, MANIFESTAR O CONTENTAMENTO OU APROVAÇÃO 
DE UM COMENTÁRIO FEITO POR ALGUÉM NUMA REDE SOCIAL NÃO INTEGRA AINDA A 
PRÁTICA DE QUALQUER ILÍCITO

https://www.linkedin.com/in/martim-bouza-serrano-a634533a/
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Cascais Berlim, Alemanha Lisboa Lisboa

- BIG SMART CITIES - - IFA 2017 - - OPEN SOURCE LISBON -
- 27º DIGITAL BUSINESS 

CONGRESS -

11 - 07 - 2017 01 a 06 - 09 - 2017 28 - 09 - 2017 27 e 28 - 10 - 2017

O Big Smart Cities, promovido 

pela Vodafone e pela 

Ericsson, volta a promover o 

empreendedorismo e a inovação 

na sua 5ª edição, marcada pelo 

número record de candidaturas, 

com a participação de 238 

ideias de negócio que pretendem 

melhorar o dia a dia de quem 

vive, visita ou trabalha nas 

cidades.  Os vencedores do 

concurso serão conhecidos no 

dia 11 de julho.

Tal como é habitual, a IFA 

2017 colocará em destaque 

as mais recentes novidades 

e inovações em eletrónica 

de consumo, naquele 

que é há mais de 90 anos 

um importante ponto de 

encontro entre a indústria 

em território europeu.

O Open Source Lisbon 

volta para a sua 15ª 

edição, sob o tema “Open 

your Business to Digital 

Transformation”. Nesta 

edição, o enfoque é conhecer 

como é que organizações 

de todo o género, desde 

startups disruptivas a 

empresas Fortune 500, estão 

a alavancar a transformação 

digital através das 

tecnologias open source.

A Associação Portuguesa 

para o Desenvolvimento 

das Comunicações 

(APDC) está a preparar 

o seu evento anual, que 

vai já para a 27ª edição, o 

Digital Business Congress, 

onde estarão em destaque 

todas as tendências e 

oportunidades de negócio 

na era digital.

OUT OF THE OFFICE

https://bigsmartcities.com
http://www.ifa-berlin.de/en
http://www.opensourcelisbon.com
http://www.apdc.pt
https://bigsmartcities.com
http://www.ifa-berlin.de/en
http://www.opensourcelisbon.com
http://www.apdc.pt
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“A UBER DA GASTRONOMIA”. É assim que se 

autointitula esta startup, cuja missão é levar a co-

zinha gourmet até aos domicílios da Grande Lis-

boa. A Cook4Me trabalha com um conjunto de 

chefs selecionados que confecionam no momento 

as refeições que o cliente escolhe através da app 

da Cook4Me, disponível para Android e iOS. As 

ementas disponíveis são ajustadas às estações do 

ano e os almoços podem ser solicitados até às 

10h30 do próprio dia, enquanto os jantares po-

derão ser pedidos até às 18h. A entrega tem um 

custo adicional de dois euros e no final da refei-

ção o cliente pode ainda deixar uma “gorjeta” ao 

chef através da app.

INAUGURADO EM JUNHO no centro histórico de 

Évora, o The Noble House é a mais recente aquisição da  

Unlock Boutique Hotels e surge na antiga Casa dos Con-

des de Lousã, que remonta ao século XV. 

O espaço tem a particularidade de parte da muralha ro-

mana atravessar os quartos, preservando os azulejos aí 

presentes desde os primórdios do edifício. O hotel conta 

com uma cozinha original do século XVII, com uma pia 

e uma chaminé originais. 

Para manter a sua aparência de charme e incorpora, em 

simultâneo, uma linha histórica, a decoração foi com-

plementada com peças de antiquário.  Consoante a épo-

ca e o quarto escolhido, os preços variam entre os 110€ 

e os 295€.

EM AGOSTO, todos os cami-

nhos vão dar à Baía de Cascais, 

que todos os anos oferece 10 

dias de música e animação ao 

município. As Festas do Mar 

2017 acontecem no pico do ve-

rão - este ano terão início a 18 

de agosto e estendem-se até ao 

dia 27. Tal como nos anos an-

teriores, o certame junta uma 

programação musical variada 

a uma oferta diversificada de 

gastronomia e artesanato, com 

entrada gratuita. 

- Cook4Me: as refeições ao domicílio estão mais 
gourmet -

- As Festas do Mar 2017 
regressam à Baía de Cascais -- Novo boutique hotel de Évora alia história ao luxo - 

OUT OF THE BYTE

http://thenoblehouse.pt/pt/home 
http://caseiro.cook4.me/home/
http://www.cascais.pt
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FINISH

No filme de culto Blade Runner (Ridley Scott, 1982), o personagem interpretado por 
Harrison Ford saía diretamente do elevador para o seu apartamento, em Los Angeles, 

porque os elevadores tinham simultaneamente movimento vertical e horizontal.
A ficção científica já chegou à cidade de Berlim, num projeto de ascensores designado 
MULTI, desenvolvido pela thyssenkrupp para o novo landmark da cidade, a East Side 

Tower. O fabricante acredita que, para além de uma revolução arquitetónica, a tecnologia 
oferece mais 50% de capacidade de transporte e reduz em 60% os picos de energia
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