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START

O QUE FALTA AO NOSSO PAÍS não é 

necessariamente infraestrutura digital, mas 

antes a literacia para tirar pleno partido da 

existente. Esta é uma das conclusões da en-

trevista central deste mês ao presidente da 

APDC, Rogério Carapuça. E não haverá, 

atualmente, área da literacia mais relevan-

te para a evolução que as empresas terão 

de fazer nos novos cenários competitivos 

do que a literacia dos dados. Não se trata 

apenas de os utilizadores aprenderem a tra-

balhar com as aplicações correntes de aná-

lise de dados – para além do nível básico 

das operações de soma ou cálculo de média. 

Não, será, mais uma vez, na análise e inter-

pretação crítica de resultados numéricos. A 

parte da interpretação é, por enquanto, das 

poucas que não podem ser delegadas por in-

teiro a software, embora algumas aplicações 

HENRIQUE CARREIRO

A literacia em falta
incorporem cada vez mais o suporte de in-

teligência artificial na cloud para sugerirem 

caminhos interpretativos aos utilizadores. E 

esta é, curiosamente, das mais ignoradas em 

termos dos programas de formação comuns, 

do que se considera literacia digital. Existe, 

portanto, um fosso que é fundamental ta-

par: se por um lado é consensual que as or-

ganizações devem conduzir a sua atividade 

pelos dados, se quiserem ser competitivas 

num mundo em que os competidores mais 

fortes têm poderosas capacidades analíticas, 

e se até estão relativamente estabelecidas as 

competências de uma equipa de ciência de 

dados empresarial, por outro, não é de todo 

consensual qual o grau de literacia de dados 

que devem ter os restantes níveis da organi-

zação, menos ainda como desenvolver esta 

dita literacia. É tema pouco falado, que gera 

mais dúvidas do que respostas. E é precisa-

mente pelas dúvidas que devemos começar: 

uma empresa com défice na literacia de da-

dos, será, a prazo, uma empresa viável? 

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

PESSOAS FELIZES, traba-

lham e produzem mais e me-

lhor. A IBM lançou o CEO 

Study 2021 do IBM Institute 

for Business Value, onde defi-

niu que o bem-estar é a prio-

ridade dos CEO das empresas 

com melhor desempenho, que estão nos 20% com maior crescimento 

de receitas. “A pandemia desafiou muitos líderes a focarem-se no que 

é essencial, como as suas pessoas”, afirma Mark Foster, Senior Vice- 

President da IBM Services.

Mas existirá uma fórmula para a felicidade? No estudo Find your Es-

sential, foram entrevistados três mil CEO de 26 indústrias e cerca de 50 

países diferentes. Os CEO de empresas com maior crescimento estão 

altamente focados nos colaboradores e na qualidade do workplace e 

77% reflete sobre a importância de priorizar o bem-estar holístico dos 

colaboradores, mesmo que isso afete a rentabilidade da empresa a curto 

prazo, em comparação com apenas 39% dos CEO das empresas com 

um desempenho inferior. 

O ESTUDO “The Next 

Great Disruption in 

Hybrid Work – Are we 

Ready?” aponta que 

54% da Geração Z, com 

idades compreendidas 

entre os 18 e os 25 anos, 

está descontente com o 

mercado de trabalho. Um relatório do Reino Unido e da Irlanda indica 

que 38% dos trabalhadores planeiam deixar os trabalhos nos próxi-

mos seis meses e numa pesquisa dos EUA, concluíram que 42% dos 

trabalhadores iriam pedir demissão se a empresa não desse a opção de 

trabalho remoto.

Baseou-se no testemunho de 30 mil pessoas em 31 países e destacou sete 

macrotendências: trabalho flexível; desconexão entre líderes e trabalha-

dores; exaustão mascarada de produtividade; necessidade de motivar a 

Gen-Z; redução de relações põe em causa a inovação; importância da 

autenticidade e do talento. 

FELICIDADE NO TRABALHO ESTÁ NO TOPO DAS 
PRIORIDADES DOS CEO 

RELATÓRIO ALERTA PARA ESGOTAMENTO DIGITAL 
DOS TRABALHADORES

Prevenção do esgotamento digital, avanços tecnológicos 
e reforço de parcerias fazem parte das tarefas na lista de 
gestão dos líderes.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Microsoft, os 
jovens trabalhadores estão digitalmente exaustos e 41% 
pensa em despedir-se – a solução poderá estar no sistema 
de trabalho híbrido, mas não só.



Conhece as vulnerabilidades 
da sua organização? 
Solicite um Proof of Value (PoV) de Enterprise 
Immune System da Darktrace:

4 Semanas de utilização de 
solução de Cyber AI, sem custos

Proteção dos colaboradores 
e organização contra ameaças 
de segurança

Ação imediata sobre qualquer 
ameaça ou vulnerabilidade

Tecnologia líder mundial assente 
em Machine Learning

www.noesis.ptHelping your business grow faster

https://www.noesis.pt/
https://www.noesis.pt/
https://www.noesis.pt/pt/landing-page/request-a-cyber-ai-proof-of-value
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FLASH

UM NOVO RELATÓRIO 

publicado pelo Open  

Banking TINK sugere 

que a COVID-19 aumen-

tou, de forma irreversí-

vel, a mudança para os 

serviços financeiros di-

gitais. As instituições fi-

nanceiras foram forçadas 

a adaptar-se a formas digitais para servir os diversos clientes. Isto levou 

a uma aceleração da digitalização dos serviços – e 32% dos executivos 

financeiros portugueses (41% média europeia) acreditam que os efeitos 

da pandemia no setor vão ser permanentes.

Mesmo com os esforços dedicados nos últimos anos à transformação 

digital, 73% dos executivos financeiros portugueses (média europeia 

65%) ainda acredita que os bancos precisam de acelerar a inovação. 

O interesse no open banking entre os executivos em Portugal, aumen-

tou para 73%, face aos 68% registados na média europeia. Ricardo  

Francisco, Market Lead da Tink em Portugal, diz que “a pandemia obri-

gou muitos executivos a compensar a falta de interação pessoal com 

os clientes, concentrando-se no desenvolvimento de serviços e canais 

digitais”. 

UM ESTUDO recente in-

dica que 69% dos líde-

res tecnológicos identi-

ficam a “dívida técnica” 

- conceito utilizado no 

desenvolvimento de soft-

ware que reflete o custo 

implícito de escolher um 

caminho mais rápido e 

fácil, mas limitado, em 

detrimento da solução ideal e completa (tipicamente, mais morosa de 

implementar) – como a principal ameaça para a inovação nas empresas. 

Esta é uma das conclusões do mais recente relatório da OutSystems “A 

Ameaça Crescente da Dívida Técnica”. “A combinação do código anti-

go com a nova geração de apps mobile, aplicações stack e a dissemina-

ção de SaaS está a roubar recursos, tempo e a capacidade para inovar 

às organizações. O relatório prova que a “dívida técnica” vai continuar 

a crescer, requerendo uma nova abordagem para ultrapassá-la e inovar 

à velocidade e escala necessárias para obter uma verdadeira vantagem 

competitiva”, explica Paulo Rosado, fundador e CEO da OutSystems. 

EXECUTIVOS PORTUGUESES ACREDITAM QUE 
MUDANÇA PARA O DIGITAL É PERMANENTE

LÍDERES CONSIDERAM QUE FOCO NA RAPIDEZ 
AMEAÇA A INOVAÇÃO

Inquérito conclui que as empresas gastam cerca de um 
terço do seu orçamento de IT a pagar a "dívida técnica".



https://www.sage.com/pt-pt/sage-business-cloud/sage-x3/
https://www.sage.com/pt-pt/
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A NOVA School of 

Science and Technology 

anunciou o lançamento 

da primeira Escola de 

Executivos de Tecnolo-

gia no país. “From Tech 

to Value” é a assinatu-

ra da nova escola, cuja 

principal missão é facul-

tar um ensino tecnológico desenhado para criar impacto e valor à socie-

dade. A faculdade acredita que a economia mundial exige cada vez mais 

da ciência, que o desafio criado pelo atual ambiente implica uma maior 

agilidade das empresas e líderes. Neste sentido, a escola conta com uma 

abordagem de ensino que visa aperfeiçoar o pensamento reflexivo, crí-

tico e colaborativo. 

A escola é inspirada em faculdades de referência como o MIT, Stanford 

e Cranfield. A formação é sobretudo prática, orientada para as necessi-

dades das empresas, com um corpo académico de empresas e institui-

ções nacionais e internacionais.  

A SOPHOS divulgou 

as conclusões da inves-

tigação, “The IT Se-

curity Team: 2021 and 

Beyond”, que demons-

tra como os crescentes 

desafios de segurança 

durante a pandemia 

ofereceram às equipas 

de TI uma oportunidade e a vasta maioria que, ao longo de 2020, en-

frentou um aumento de ciberataques (82%) e uma maior carga de tra-

balho de segurança (84%), reforçou as suas capacidades de segurança. 

O inquérito abrangeu 5.400 decisores de TI em organizações de média 

dimensão em 30 países e apesar dos desafios criados pela pandemia, 

52% das equipas de TI inquiridas afirmou que a moral subiu.

Chester Wisniewski, Principal Research Scientist da Sophos, afirmou 

que “os profissionais de TI desempenharam um papel vital”, permitindo 

“que as instituições de ensino transitassem para a modalidade online; 

que os comerciantes efetuassem transações online; que as organizações 

de saúde proporcionassem serviços e cuidados digitais em circunstân-

cias incrivelmente difíceis; e garantiram que as entidades públicas con-

tinuavam a providenciar serviços essenciais”. 

FCT NOVA ANUNCIA ESCOLA DE EXECUTIVOS DE 
TECNOLOGIA

PANDEMIA MELHOROU COMPETÊNCIAS DE 
CIBERSEGURANÇA DO IT

Os programa de Ensino Executivo foca-se nas áreas de 
tecnologia, ciência, inovação e sustentabilidade, numa 
aprendizagem experimental e imersiva.



https://www.se.com/ww/en/
https://www.se.com/ww/en/product-category/8000-uninterruptible-power-supply-%28ups%29/?filter=business-3-critical-power%2C-cooling-and-racks#xtor=CS4-387-[Short-URL]-[Short-URL]-[se.com/ups]-[Print]-
https://www.se.com/ww/en/product-category/8000-uninterruptible-power-supply-%28ups%29/?filter=business-3-critical-power%2C-cooling-and-racks#xtor=CS4-387-[Short-URL]-[Short-URL]-[se.com/ups]-[Print]-
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EMBORA AS SOLUÇÕES 

tecnológicas possam ajudar a 

resolver problemas ambientais, 

as IT também têm pegada de 

carbono. De acordo com um 

relatório da Capgemini, as em-

presas que desenvolveram um 

roteiro abrangente para acele-

rar a implementação de IT sustentáveis viram melhorias nas pontuações 

do ESG (61%), satisfação do cliente (56%) e testemunharam a poupan-

ça fiscal (44%).

No entanto, apenas 18% das empresas têm uma estratégia global de IT 

sustentável com objetivos e prazos bem definidos, e apenas 6% atingi-

ram um alto nível de maturidade sustentável. Os setores bancário e de 

produtos de consumo apresentam os níveis mais elevados de conscien-

cialização (52% e 51%, respetivamente), enquanto o setor da indústria 

transformadora é o mais baixo (28%). As organizações ainda não veem 

as IT sustentáveis como uma prioridade e apenas 22% planeia reduzir 

mais de um quarto da sua pegada de carbono nos próximos três anos. 

EM MOMENTOS DE ESCASSEZ, 

quando os produtos falham ou há 

demasiada procura, novas oportu-

nidades e esquemas fraudulentos 

surgem como meios de capitaliza-

ção. A falta de chips, potenciada 

por constrangimentos da pande-

mia, é uma preocupação cada vez 

maior das empresas e é urgente encontrar soluções. Os semicondutores 

são essenciais no fabrico de hardware, mas os pedidos ultrapassam a 

oferta. 

Muito semelhantes aos autênticos, os semicondutores falsos podem 

atingir níveis básicos de qualidade, mas sem passar por processos que 

determinam a viabilidade, com o tempo e, em certas condições, acabam 

por falhar. O maior afetado acaba por ser as empresas, que compram o 

componente para fabricar os produtos. A Gartner estima que a falta de 

semicondutores dure até 2022 e alerta os fabricantes de que os pedidos 

podem ficar com um atraso de cerca de 12 meses. 

APENAS 18% DAS EMPRESAS TÊM UMA 
ESTRATÉGIA GLOBAL SUSTENTÁVEL DE IT

ESCASSEZ DE CHIPS ESTÁ A AUMENTAR VENDA DE 
COMPONENTES FALSAS

57% das organizações afirmam não conhecer a 
pegada de carbono da sua própria organização.

A infiltração de semicondutores contrafeitos no 
mercado, pode conduzir a graves problemas de 
segurança.



As soluções topo de gama da ArcServe – que protegem e recuperam cargas de trabalho desde PME a Grandes empresas – eliminam a necessidade de 
produtos isolados para prevenção de ameaças recuperação de ransomware e continuidade de negócio. A Arcserve, protegida pelo Sophos Intercept 
X Advanced para Servidor combina a proteção de servidor baseada em deep learning, com storage imutável e escalabilidade dentro de portas bem 
como continuidade de negócio na nuvem, o que oferece uma resiliência de dados completa para os datacenters híbridos de nova-geração.

CRIE UMA ÚNICA ESTRATÉGIA PARA RECUPERAÇÃO DE DESASTRE, BACKUP, 
CIBERSEGURANÇA E DISPONIBILIDADE DE APLICAÇÕES COM A ARCSERVE!

arcserve.com/ransomware

Uma Primeira & 
Última Linha de 
Defesa Contra 
Ciberataques

https://www.arcserve.com/
https://www.arcserve.com/data-protection-solutions/ransomware-recovery/
https://www.arcserve.com/data-protection-solutions/ransomware-recovery/
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CARTA PORTUGUESA DE DIREITOS HUMANOS 
NA ERA DIGITAL: UM PASSO PARA A 

CENSURA?
Foi publicada em Diário da República a Lei n.º 27/2021, de 17 de maio, que aprova a Carta 
Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital. A Carta entrará em vigor em julho, 60 dias 

após a sua publicação.
DIANA RIBEIRO SANTOS

MARCELO REBELO DE SOUSA promulgou, a 9 de maio de 2021, o 

decreto que aprova a Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era 

Digital. O documento, publicado a 17 de maio, é constituído por 21 

artigos, que determinam vários direitos, liberdades e garantias dos cida-

dãos. A versão final do documento foi aprovado por uma larga maioria 

e não teve qualquer voto contra. PS, PSD, Bloco de Esquerda, CDS, PAN, 

e as deputadas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues votaram a 

favor, já o PCP, os Verdes, o Chega e a Iniciativa Liberal abstiveram-se.

Neste diploma são enunciados direitos como o direito “ao esqueci-

mento “, ou seja¸ todos têm o direito a que dados pessoais que lhes 

digam respeito sejam apagados, nos termos da lei europeia e nacional, Il
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podendo, para tal, solicitar o apoio do Estado; à proteção contra geo-

localização abusiva; ao desenvolvimento de competências digitais ou 

ainda o direito de reunião, manifestação, associação e participação em 

ambiente digital.  

A Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital refere ainda 

os direitos associados ao próprio acesso à internet, determinando que 

todos os cidadãos “têm o direito de livre acesso à Internet”, e colocando 

sobre o Estado um conjunto de deveres relativos à promoção de um am-

biente digital saudável, mas também à garantia da própria infraestrutu-

ra da rede. O documento garante a transposição da liberdade de expres-

são e criação para o ambiente digital, proíbe o Estado de interromper o 

acesso à Internet ou a partes dela, assegura o direito à neutralidade na 

Internet, e cria ainda a figura da ação popular digital que, na prática, 

concede o direito aos cidadãos de recorrer a tribunais sempre que não 

virem os seus direitos digitais cumpridos.

Segundo Daniel Reis, advogado na DLA Partners, esta lei “contém ele-

mentos muito diferentes: um elenco de direitos existentes, 'reorganiza-

dos' para o contexto digital; um caderno de encargos para o Governo; e 

algumas novidades. O seu mérito e interesse reside sobretudo no enqua-

dramento destas questões perante o mundo digital, o qual pode e deve 

ser discutido e analisado. Sejamos claros, há aqui poucas novidades, e 

não antecipo um impacto relevante desta legislação para as empresas 

e para os cidadãos. Aliás, é revelador que porventura o tema mais re-

levante – os direitos dos trabalhadores na era digital – tenha ficado de 

fora”. Já em relação ao caderno de encargos “teremos de esperar para 

ver. É anunciada uma tarifa social de acesso à Internet, o seu impacto 

dependerá da configuração da oferta e do preço. Os operadores e a 

ANACOM já estão a discutir este tema”. 

Em relação a temas como a utilização de inteligência artificial, direito 

ao esquecimento e controlo sobre conteúdos nas redes sociais após a 

morte, “a lei não acrescenta nada de verdadeiramente novo. Noutros, 

como a utilização de QR codes e geolocalização, foram criadas regras 

inadequadas, e de difícil conjugação com o RGPD”.

“Com a publicação da Carta, Portugal participa num processo de trans-

formação digital e de promoção de um ambiente digital que fomente e 

defenda os direitos humanos”, acrescenta. 

É importante recordar que o documento que está no centro do artigo 

polémico é um plano de ação europeu e não uma diretiva ou documen-

to legislativo, o que não exige uma transposição direta para o ordena-

mento jurídico dos Estados-membros. 

O ARTIGO NO CENTRO DA DISCÓRDIA
Segundo o artigo, o Estado “assegura o cumprimento em Portugal do 

Plano Europeu de Ação contra a Desinformação” para “proteger a so-
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ciedade contra pessoas singulares ou coletivas” 

condenando aqueles que “produzam, reprodu-

zam e difundam narrativas”. 

Na esfera pública, muitas têm sido as críticas 

feitas ao documento, acusando-o de ser uma 

forma de censura. No artigo 6º da Carta Por-

tuguesa de Direitos Humanos na Era Digital 

pode ler-se “Todos têm o direito de apresen-

tar e ver apreciadas pela Entidade Reguladora 

para a Comunicação Social queixas contra as 

entidades que pratiquem os atos previstos no 

presente artigo”, mas o que criou uma gran-

de polêmica foi o facto do Estado “apoiar a 

criação de estruturas de verificação de factos 

por órgãos de comunicação social devidamen-

te registados e incentiva a atribuição de selos 

de qualidade por entidades fidedignas dotadas 

do estatuto de utilidade pública”. 

Apesar de ainda não serem conhecidos mais 

detalhes e de se ter abstido na votação parla-

mentar, a Iniciativa Liberal já comunicou que 

irá apresentar uma proposta para alterar o ar-

tigo 6.º da carta, que ainda terá de ser sujeita 

a regulamentação por parte da Assembleia da 

República. 

Também para António Filipe, deputado do 

PCP, “questões relativas à interpretação da 

Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na 

Era Digital ou sobre as razões que a motivam 

devem ser colocadas a quem a aprovou. Não 

foi o caso do PCP”, uma vez que o partido 

“não votou favoravelmente esta lei, tendo op-

tado pela abstenção, por discordar da adoção 

por Portugal de um “Plano Europeu de Ação 

contra a Desinformação” que introduz um 

controlo público europeu sobre o que se consi-

dera desinformação, tornando a narrativa das 

instituições europeias como critério da verda-

de”.

“O PCP também se demarcou do apoio esta-

dual à criação de estruturas de verificação de 

factos por órgãos de comunicação social, por 

entender que não cabe ao Estado promover 

esse tipo de apoios.”

Segundo Daniel Reis, a lei vem tentar definir 

o que se deve entender por fake news, e de-

termina que qualquer pessoa pode apresentar 

queixas à ERC, o regulador do setor da co-

municação social. “Esta alteração é significa-

tiva, pois a ERC deixará de apenas regular os 

órgãos de comunicação social, para poder re-

gular qualquer meio onde surjam fake news. 

Este mecanismo não é isento de críticas – a 

própria ERC veio contestar esta regra num 

JÁ FOI PROPOSTA UMA ALTERAÇÃO AO ARTIGO 6.º, QUE AINDA TERÁ DE SER SUJEITA A 

REGULAMENTAÇÃO POR PARTE DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
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parecer apresentado no Parlamento – e pode gerar alguns proble-

mas de competência. Um ponto que a mim me preocupa é a capa-

cidade da ERC de analisar e decidir as queixas em tempo útil. Um 

dos aspetos mais perniciosos da desinformação, o termo utilizado 

pela lei para designar as fake news, é a velocidade da sua propa-

gação. Qualquer sistema de combate à desinformação tem de ser 

rápido para ser eficaz”.

A APROVAÇÃO SUPERIOR À NECESSÁRIA
A Assembleia da República aprovou, por uma maioria superior à 

necessária, a revisão constitucional desta lei, que é uma lei vincu-

lativa, em defesa de liberdades e para resolver problemas reais. A 

nova legislação foi aprovada em votação final global com os votos 

do PS, entre outros partidos.

“Foi uma operação legislativa encabeçada pelo PS de acordo com 

o nosso programa. Com grande êxito, já que conseguimos obter 

uma maioria de aprovação superior à necessária para aprovar uma 

revisão constitucional e a promulgação do PR. A Carta é pioneira à 

escala europeia e não só”, explica o deputado José Magalhães que 

apresentou, no Parlamento, o projeto de lei do PS sobre a Carta de 

Direitos Fundamentais na Era Digital.

INSIGHT

Na sua perspetiva, “a Carta não é um poema sobre o mundo digital. É uma 

lei que consagra direitos e fixa obrigações do Estado para assegurar que se 

passe do Diário da República à prática. Tal como a Declaração dos Direi-

tos do Homem e do Cidadão de 1789, filha da revolução francesa, visa a 

Liberdade, igualdade e fraternidade no século da revolução digital”. 

“A lei pode resumir-se numa frase: Sem direitos fundamentais, a transição 

digital converteria milhões de homens, mulheres e crianças em zombies di-

gitais, vampirizáveis nos seus dados, manipuláveis para efeitos comerciais 

e políticos, privados de autonomia e dignidade. O advento fulminante do 

ciberespaço rasgou novos horizontes à humanidade e tornou central a ba-

talha pela sua democratização”, acrescenta.

“Estamos na era das plataformas digitais. A chave da economia das plata-

formas é simples: criar e disponibilizar serviços que atraem utilizadores, re-

gistar tudo o que fazem, com quem se relacionam e o que sobre eles dizem 

outras fontes de informação. Seguidamente, algoritmos mastigam os dados 

e aprendem em profundidade. Os mesmos computadores que ganham a 

humanos jogos de xadrez, aprendem a distinguir se aqueles pequenos pon-

tos que o seu olho computacional “vê” numa mamografia antecipam um 

cancro daí a dois anos ou se, pelo contrário, não devem ser motivo de preo-

cupação. O legislador não pode assistir passivamente a estas mudanças”, 

conclui. 
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APPLE IMAC 2021 - REVOLUCIONÁRIO
O PRIMEIRO COMPUTADOR DESENHADO PARA O PROCESSADOR M1
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QUANDO, NO VERÃO PASSADO, a 

Apple veio anunciar o seu divórcio com 

Intel, ao criar o seu próprio processador 

– designado por M1 –, o fabricante de 

Cupertino quis aproximar a arquitetura 

base dos Mac ao dos seus iPhone e iPad 

para os quais sempre produziu proces-

sadores baseados na arquitetura AMR, 

chamados de séries A.

A principal razão para que os engenheiros da 

Apple optaram, em 2007, por um processador 

próprio para o iPhone foi essencialmente a mes-

ma razão por que nos finais 2020 os Mac passa-

ram a incorporar, de forma gradual, e ainda nos 

antigos chassis, o novo M1; o desperdício térmi-

co e consequente consumo energético.
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O novo iMac não é o primeiro a incorporar o 

M1, mas é o primeiro a aproveitar totalmente 

as suas caraterísticas ao abandonar o volumo-

so sistema térmico dos iMac anteriores e, fi-

nalmente, dar ao desktop um novo sentido. A 

empresa revelou um hardware completamen-

te redesenhado, uma máquina multifuncional 

superfina que tem cerca de 50 por cento do 

volume dos modelos anteriores com apenas 

11,5mm de espessura, mais fino do que mui-

tos simples monitores no mercado

O novo iMac tem um ecrã de 4,5K de 24 ou 

27 polegadas e vem em sete cores brilhan-

tes: verde, amarelo, laranja, vermelho, roxo, 

azul e prateado. Tem uma câmara frontal de 

1080p atualizada com um novo sensor, novos 

microfones (a Apple diz que são os melhores 

microfones de todos os tempos num iMac) e 

seis alto-falantes que suportam áudio espacial 

e Dolby Atmos. 

Também tem um novo suporte e pode ter, op-

cionalmente, montagem VESA para paredes 

ou braços articulados. Conta com TouchID 

(sistema de autenticação baseado em impres-

são digital da Apple) e tem até quatro por-

tas USB-C, duas Thunderbolt/USB 4 e outras 

duas USB 3. 

Mas o grande argumento de venda do novo 

iMac será, sem dúvida, a sua potência e velo-

cidade. É mesmo muito rápido; desperta qua-

se instantaneamente e a Apple afirma que é 

mais rápido no geral do que o iMac anterior 

baseado em Intel. 

Wishlist:

Ecrã Retina 4,5K 24 polegadas

Processador M1 8-core

SSD de 512 GB

16 GB de memória unificada

2 portas Thunderbolt/USB 4

2 portas USB 3

Peso: 4,48 kg

Preço da configuração: 2.179 euros



https://www.forcis.com.pt
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C-DAYS 2021 DEBATE A NATURALIZAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS EM CIBERSEGURANÇA

A Alfândega do Porto recebeu os três dias do C-Days, a conferência organizada pelo 
Centro Nacional de Cibersegurança, que teve como tema “Naturalizar Competências”.

RUI DAMIÃO E MARIA BEATRIZ FERNANDES

DEPOIS DE UMA EDIÇÃO totalmente digital em 2020, o Centro Nacional de 

Cibersegurança (CNCS) voltou a organizar o C-Days na Alfândega do Porto. 

Lino Santos, Coordenador do CNCS, partilhou na abertura do evento que 

“identificar, proteger, detetar, responder e recuperar” das ciberameaças requer 

“uma atenção redobrada”.

Para isso, diz, “precisamos de definir como meta ambiciosa essas competências 

inatas no maior número de pessoas possível, alcançar a imunidade de grupo 

desta área e tornar naturais os comportamentos e atitudes de cibersegurança”.

CIBERSEGURANÇA E APRENDER A TOCAR MÚSICA
Christian van Heurck, Coordenador de Formação e Exercícios na ENISA – 

Agência Europeia para a Cibersegurança, partilhou, também, que a formação 

em cibersegurança deve começar nas crianças e nos jovens, “mas tentar har-

monizar as diferentes competências num ecossistema dinâmico não é fácil”.
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Van Heurck aproveitou, depois, para comparar 

a cibersegurança com uma paixão sua: tocar 

baixo. O coordenador na ENISA relembrou o 

tempo em que começou a aprender tocar bai-

xo sozinho e se juntou aos seus amigos para 

formar uma banda. Apenas quando acolheram 

um músico mais profissional é que a banda co-

meçou a ter sucesso.

“O que ele fez foi focar todos os membros da 

banda nas competências que tínhamos de trei-

nar individualmente com o nosso instrumento 

e também mudou a maneira como ensaiáva-

mos; a meio de uma música mudava a maneira 

de tocar e tínhamos de nos adaptar”, recorda.

Comparando com os treinos e exercícios em  

cibersegurança, van Heurck explicou que é pre-

ciso treinar para, quando o inesperado aconte-

cer, estar pronto a agir da melhor maneira; seja 

na música e num concerto ao vivo, seja num 

ciberataque a uma organização.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
Sob o tema Inteligência Artificial (IA): abraçar 

as competências do futuro, Arlindo Oliveira, 

do Instituto Superior Técnico; Bernardo Pa-

trão, Diretor de Inovação da Critical Software; 

Filipe Sousa, Coordenador do departamento 

de “Connected Things” da Fraunhofer; e Pau-

lo Calçada, Administrador Executivo da Porto 

Digital, falaram sobre a articulação entre a ci-

bersegurança e a inteligência artificial.

Filipe Sousa diz que “como um todo, a IA é 

bastante positiva para a sociedade” e pode ser 

uma aliada dos métodos e das competências 

de cibersegurança, mas também uma potencial 

ameaça para os sistemas e os utilizadores, com 

efeitos nocivos para a sociedade. “São sistemas 

tão complexos que as relações causa-efeito são 

deveras marcantes na vida das pessoas”, com-

pleta Paulo Calçada. Bernardo Patrão remata 

que “a cibersegurança pode beneficiar da IA 

porque permite a automatização de processos 

e a deteção automática de possíveis ameaças, e 

há vários produtos e serviços no mercado que 

aplicam essa ideia. Mas há uma dicotomia inte-

ressante. Se não forem utilizadas em conjunto 

e a IA estiver do outro lado da barricada, pode 

comprometer os sistemas”. O elevado volume 

de dados que alimenta a IA pode enfraquecê-la 

e se ela própria for atacada, todo o processo é 

inviabilizado.

Arlindo Oliveira dividiu a relação em três gran-

des blocos, que vão “submeter grandes desen-

volvimentos em termos regulamentares e tec-

nológicos na próxima década”. Em primeiro 

lugar, “o uso malicioso da IA para ataques ma-

ciços a sistemas”; a IA enquanto suporte dos 

sistemas de cibersegurança; e a relação de papel 

invertido, de garantir a segurança dos sistemas 

de IA, tendo em conta que eles próprios podem 

ser atacados e “uma infiltração de um hacker 

na IA pode ser devastadora”. O professor jus-

tifica que embora a IA analise os eventos quase 

em tempo real, o maior problema é “identificar 

a agulha no palheiro” e distinguir um evento 

de ataque de milhares de eventos dos sistemas, 

não é fácil, até porque “muitos destes sistemas 

são relativamente opacos e há ataques difíceis 

de identificar”. 

- Christian van Heurck - 

https://www.linkedin.com/in/christian-van-heurck-88295b7/


Proteja os seus 
dados do 

Microsoft® 
Office 365 

 

Transfira o nosso Guia passo-
a-passo para a proteção de 

dados do Office 365

 

https://www.commvault.com/metallic
https://cloud.kapostcontent.net/pub/d0486e47-87f2-47e0-87ac-1ca12985aa66/protecting-your-microsoft-office-365-data?kui=iQsB0yx849q3a0ZQLOBFJg


29ITInsight

BRANDED CONTENT

PARA O PRESIDENTE do Grupo Expandindústria, Laurindo Oliveira,  

esta “foi uma operação estratégica, que veio reforçar a presença da  

Expandindústria numa área tão emergente como a das tecnologias da 

informação e comunicação, permitindo alargar ainda mais as suas com-

petências e a especialização neste setor.”

A marca IPBRICK está no mercado há mais de 20 anos e as suas solu-

ções são uma importante referência nas Comunicações Empresariais, 

em Cloud Privada, sobretudo em quatro grandes áreas transversais 

à maioria das empresas / organizações, que são: o E-mail e as Ferra-

mentas Colaborativas, as Comunicações Unificadas sobre IP, a Gestão  

Documental e de Processos e ainda uma Rede Social Corporativa, que é 

a “porta de acesso“ para todas as aplicações.

EXPANDINDÚSTRIA APOSTA NA INOVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 

PARA AS COMUNICAÇÕES EMPRESARIAIS

Com o objetivo de alargar a sua oferta empresarial, desde 2018 que a Expandindústria desenvolve, 
sob a Marca IPBRICK, soluções tecnológicas para as Comunicações Empresariais.

https://www.ipbrick.com/
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Para Paulo Costa, que assumiu o cargo de 

Diretor da unidade de negócios da IPBRICK, 

“esta era a oportunidade que faltava à tecno-

lógica para reforçar a sustentabilidade do seu 

crescimento e continuar a apostar em know-

-how para o desenvolvimento de soluções para 

as Comunicações Empresariais, num mercado 

tão emergente como o da cloud.”

Quanto ao modelo de negócio, o Diretor expli-

ca que “a comercialização da Marca IPBRICK 

está a cargo da IPBRICK Distribution, que é o 

distribuidor exclusivo a nível nacional e inter-

nacional”. Conta com uma “importante rede 

de Parceiros que contribui para reforçar a pre-

sença da Marca”, e de uma “equipa própria 

de suporte e implementação, preparada para 

auxiliar os seus Parceiros e facilitar a adoção 

das soluções IPBRICK em clientes finais”.

NOVAS VERSÕES IPBRICK E IPORTALDOC 
REPRESENTAM UMA NOVA ERA NAS 
COMUNICAÇÕES EMPRESARIAIS
A aposta na Marca IPBRICK permitiu ala-

vancar o desenvolvimento de novas versões, 

cujo lançamento acontece neste mês de junho. 

Para Miguel Ramalhão, CPO da IPBRICK, 

“esta aposta permitiu dar início a um novo 

ciclo de desenvolvimentos, há muito espera-

dos” e que se materializam agora no “lança-

mento de uma nova versão da IPBRICK e do 

IPBRICK.CAFE, a progressista Rede Social 

Corporativa”.

O responsável destaca também “os desenvol-

vimentos levados a cabo no sentido de au-

mentar a simplicidade do aprovisionamento 

das soluções IPBRICK na cloud”. Destaque 

também para uma solução de Voicebots, que 

“vai ajudar as empresas / organizações a oti-

mizar o fluxo de chamadas, com recurso a 

técnicas de Inteligência Artificial”. Quanto ao 

IPBRICK.CAFE, assegura que “tem um novo 

design e mais ferramentas para simplificar a 

comunicação e a troca de informação entre 

as empresas e os colaboradores. Além da já 

existente, mas melhorada, integração com as 

Comunicações Unificadas (Voz, Videocon-

ferência e Chat Profissional), o destaque vai 

para a funcionalidade “Canais“, cujo objeti-

vo é reduzir a troca de e-mails, ao centralizar 

e agilizar a troca de informação”, terminou.

Outra grande novidade vai para o lançamen-

to da nova versão do sistema de Gestão Do-

cumental e de Processos, que pode mesmo ser 

considerado o produto estrela da empresa. 

Telma Salgueiro, CPO do iPortalDoc, adian-

ta que “uma das mudanças mais evidentes 

está no redesign da solução”, e acredita mes-

mo que “para quem está familiarizado com o 

iPortalDoc esta nova versão vai ser uma enor-

me surpresa”. Para a responsável, “os utili-

zadores do iPortalDoc sempre entenderam a 

sua importância para a Transformação Digi-

tal dos processos empresariais, mas por vezes 

achavam complexo”. Telma Salgueiro assegu-

ra que “essa foi uma das principais preocupa-

ções no desenvolvimento desta nova versão 

que, contando com uma nova organização 

das diferentes áreas, torna a solução mais in-

tuitiva e fácil de navegar”.

Quanto ao futuro, o CEO da IPBRICK asse-

gura que o objetivo é que a marca “mantenha 

o seu ADN inovador no desenvolvimento de 

soluções para as Comunicações Empresariais, 

ajudando as empresas a percorrer o caminho 

da Transformação Digital”.  

https://www.ipbrick.com/


https://www.decunify.com/pt/
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COMO POTENCIAR A GESTÃO DE SERVIÇOS DA 
PRÓXIMA GERAÇÃO NO PARADIGMA PÓS-PANDEMIA

Estamos finalmente a entrar numa fase há muito desejada: a vida pós-pandemia. Enquanto nos 
preparamos para ir além do novo normal, agora é hora de refletir sobre o impacto da pandemia nos 

seus negócios e criar uma estratégia para preparar o futuro. 

PARTE DESTA ESTRATÉGIA deve olhar para o papel da gestão 

de serviços no paradigma pós-pandemia. Agora, mais do que nunca, 

o primeiro foco na gestão de serviços é contribuir para a entrega de 

valor ao negócio, o que em última análise, cria valor para o cliente. 

O segundo foco é fornecer uma experiência positiva e, mais impor-

tante, consistente ao cliente. Mas a estratégia de gestão de serviços 

que funcionava bem antes da pandemia tem de ser recalibrada.

De acordo com uma pesquisa recente conduzida pelo IDC, 70% de 

todas as organizações terão acelerado o uso de tecnologias digitais 

até 2022, transformando os processos de negócios existentes. A ges-

tão de serviços de última geração pode ajudar a preencher a lacuna 

entre esse boom digital e o Service Desk. Para criar uma estratégia 

de gestão de serviço de próxima geração que funcione e tenha bons 

resultados a médio/longo prazo é necessário ter em conta estes fato-

res: inovação, colaboração, experimentação 

e transparência.

- INOVAÇÃO
Na gestão de serviços, a chave para a ino-

vação é começar com o “porquê” e, em se-

guida, procurar formas de o simplificar para 

o cliente. Pergunte que dores quer resolver 

e quais as motivações. Por exemplo, saiba o 

que procuram os clientes sempre que recor-

rem ao Service Desk e o que solicitam com 

mais frequência. Depois de responder a essas 

perguntas, a solução adequada pode passar 

pela implementação de automação, portais 

POR HUGO BATISTA
Pre Sales and Deliver Director Southern Europe 

- Hugo Batista -
Pre Sales and Deliver Director 

Southern Europe

https://www.easyvista.com/pt
https://www.linkedin.com/in/hbatista/
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de self service ou gestão de conhecimento. Seja 

qual for o caso, a inovação deve combinar 

transformação com necessidade.

- COLABORAÇÃO
A colaboração tem duas facetas: cliente para 

agente e agente para agente. Os clientes que-

rem ser ajudados como, quando e onde pre-

ferirem. De acordo com uma pesquisa digital 

do consumidor do local de trabalho de 2019 

da Gartner, quando perguntado “Se tivesse um 

problema com a tecnologia digital que usa para 

trabalhar, como prefere resolvê-lo?“ 29% disse 

que perguntaria a um colega e 28% disse que 

procuraria uma resposta na Internet. 25% disse 

que iria telefonar para o suporte de IT e 7% 

disse que enviaria um email para o suporte de 

IT. Isso significa que a colaboração neste con-

texto prende-se com a forma como prefere ser 

ajudado. A outra faceta da colaboração é entre 

agentes. Por exemplo, dar aos agentes a capaci-

dade de partilhar notas, perguntas ou feedback 

sobre um incidente ou problema específico. Isso 

pode ser feito diretamente na sua ferramenta de 

gestão de conhecimento ou ITSM e ajudará a 

manter os artigos de conhecimento atualizados 

à medida que novas soluções alternativas são 

encontradas e o service desk evolui.

- EXPERIMENTAÇÃO E APRENDIZAGEM 
CONTÍNUA
A experimentação e a aprendizagem contínua às 

vezes são sinónimos de melhoria contínua, mas 

na realidade, a primeira é um pré-requisito para 

a última. A experimentação contínua pode con-

siderar-se mais benéfica por tentar coisas novas 

com a ressalva de que é normal que o projeto 

falhe rápido e frequentemente, contanto que se 

esteja a aprender. O maior benefício de se focar 

numa aprendizagem contínua, ao invés de um 

ambiente de melhoria, é que dessa forma tira a 

pressão de ter que melhorar sempre, incentivan-

do a aprendizagem. Nesse ambiente, as pessoas 

são mais propensas a pensar fora da caixa e, em 

última instância e surpreendentemente, obtêm 

mais melhorias como resultado.

- TRANSPARÊNCIA
Na vida pós-pandemia, um service desk moderno 

é como um balcão de atendimento transparente. 

Significa que, para abraçar totalmente o ponto 

anterior de experimentação, também deve incor-

porar ciclos de feedback, tanto dos clientes com 

quem colabora e trabalha, da equipa de IT, da equi-

pa de gestão e de outros departamentos. Como se 

tornar mais transparente? Medindo os resultados 

e tendo uma visão ampla das metas e feedback 

por meio de vários KPIs. Esses insights devem ser 

mensuráveis para que saiba a que dar prioridade. 

Pense nos KPIs que usa atualmente para avaliar 

o sucesso da gestão de serviços. Pode precisar de 

incorporar novos, por exemplo, os quatro novos 

KPIs mais importantes que as organizações dizem 

usar incluem: Utilização de ferramentas e serviços 

digitais pelos colaboradores, Automação de pro-

cessos end-to-end, ROI de serviços ou produtos 

digitais e Satisfação do colaborador.

Em conclusão, deve tornar a entrega de serviços 

da próxima era manejável nos níveis de proces-

so, pessoas e tecnologia. Não queira tornar os 

seus processos nem a tecnologia muito depen-

dente de pessoas específicas, nem os seus cola-

boradores muito dependentes de um processo 

ou tecnologia. A ferramenta de gestão de serviço 

e de gestão de conhecimento, devem ser fáceis 

de usar e também fáceis de gerir e de manter, 

garantindo a sua evolução e atualização. 

https://www.easyvista.com/pt
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HOJE, MAIS DO QUE NUNCA, vivemos numa era em que a velo-

cidade é a chave, não só para a inovação e competitividade, como 

para o próprio funcionamento das organizações. Mesmo antes da 

pandemia esta tendência já se fazia sentir: a capacidade de rápida 

adaptação às tendências e condições de mercado era já um elemen-

to central, não só da narrativa dos líderes tecnológicos como das 

conclusões todos os estudos de mercado. Desde a crescente procura 

por serviços digitais e experiências de cliente convenientes e persona-

lizadas até à digitalização dos processos operacionais das empresas, 

os dados – gerados em grande volume e processados rapidamente – 

já se tinham estabelecido como eixo fulcral da estratégia das empre-

sas para fazerem frente à inevitável onda da transformação digital.

MARGARIDA BENTO

Com os modelos de trabalho remoto e híbrido a chegarem para ficar, em conjunto com o 
processo de digitalização dos negócios acelerado pela pandemia, as tecnologias wireless de 
última geração são a base na qual assentam processos de negócio eficazes, ágeis e seguros.

WI-FI 6 E 5G: A CHAVE PARA OS NOVOS 
MODELOS DE TRABALHO

A chegada da pandemia veio, naturalmente, a acelerar esta necessidade– 

os serviços digitais deixaram de ser uma preferência para se tornarem, em 

muitos casos, a única opção, e a automação e agilização dos processos pas-

saram de fator de sucesso para uma necessidade de sobrevivência.

No entanto, algo mais aconteceu que, apesar de muito falado, estava ainda 

muito atrasado face aos restantes aspetos da digitalização. Os modos de tra-

balho remoto e híbrido, para os quais até muitas grandes empresas ainda não 

tinham as condições necessárias, tornaram-se parte do quotidiano de qualquer 

organização cuja atividade não requer a presença física dos colaboradores. 

Torna-se, então, essencial que todos os colaboradores, onde quer que este-

jam, disponham automaticamente das mesmas condições de trabalho – e, 

como tal de conetividade.
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O 5G e o Wi-Fi 6 trazem ambos, nas suas respetivas áreas de aplicação, benefícios muito seme-

lhantes que, se antes já tinham grande relevância, agora se tornarão essenciais para suportar 

os novos modos de trabalho. O maior throughput e largura de banda, baixa latência e maior 

capacidade destas tecnologias são obviamente essenciais para garantir condições perfeitas de 

conetividade. 

EM CASA E NO ESCRITÓRIO: WIFI-6
A nível local, o Wi-Fi 6 traz consigo maior eficiência e performance na transmissão de dados, 

com velocidades até 10 Gbps, menor latência, até 30% maior cubertura e volume de tráfego 

até quatro vezes superior comparativamente à geração anterior. Juntamente com estas me-

lhorias quantitativas, traz também novas funcionalidades vitais para os novos requisitos de 

conetividade, como a gestão inteligente dos dispositivos conectados, proteção contra interfe-

rência e focalização do sinal (beamforming), bem como melhorias de segurança da rede com 

a utilização do protocolo WPA3.

Tudo isto, segundo a ANACOM, “oferece maior capacidade, eficiência e qualidade, com po-

tencial de redução no OpEx e oportunidades de utilização da tecnologia Wi-Fi em contextos 

empresariais e de negócio em que anteriormente não seria viável, (quase) alcançando a pari-

dade entre as redes cabladas e as redes sem fios”.

Desejáveis num ambiente empresarial ‘tradicional’, estes benefícios revelam-se essenciais no con-

texto de novos modelos de colaboração – não só por darem resposta ao maior volume e com-

plexidade de dados gerados em ambientes cada vez mais digitais, como também ao oferecerem 

condições de conetividade adequadas fora do ambiente de escritório, como em ambientes de 

co-working, espaços públicos e nas próprias residências dos colaboradores. Aqui, as melhorias 

- André Rodrigues, Cisco Portugal -

O 5G E O WI-FI 6 TRAZEM 
BENEFÍCIOS MUITO 
SEMELHANTES QUE SÃO 
AGORA ESSENCIAIS PARA 
SUPORTAR OS NOVOS 
MODOS DE TRABALHO

https://www.linkedin.com/in/andr%C3%A9-rodrigues-7898aa112/
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de segurança tornam-se particularmente relevan-

tes, permitindo, em conjunção com as soluções e 

medidas de proteção adequadas, salvaguardar as 

redes empresariais mesmo com o crescente esba-

timento dos perímetros de segurança.

QUANDO O ESCRITÓRIO É O MUNDO: 5G
O 5G, com velocidades de até 20Gbps, torna-

-se particularmente relevante para o uso a longo 

prazo das aplicações cloud necessárias para os 

novos modelos de trabalho, otimizando o seu 

desempenho, capacidade e experiência de utili-

zador. A latência e limitação de velocidade no 

acesso a estas aplicações, explica Paulo Coelho, 

Multicloud Services and Solutions Director da 

IBM, forçaram à decisão de deixar alguns dos 

workloads mais próximos de quem os conso-

me. “Aparecem agora novas áreas para desen-

volver aplicações focadas em microserviços que 

podem ser levados ao edge e mais próximos do 

consumidor”, conclui o responsável.

Outra mais valia desta tecnologia é, como já 

referido, a baixa latência, dez vezes inferior ao 

4G, o que se tornará essencial, não só em no-

vas aplicações críticas como a cirurgia remota e 

condução autónoma, como também nas aplica-

ções quotidianas das empresas como o file-sha-

ring e videoconferências.

“Isto irá permitir que o trabalho remoto e hí-

brido não esteja limitado às periferias urbanas, 

mas que possa ser alargado a outras localiza-

ções no território nacional e ilhas”, refere Pau-

lo Coelho. “As limitações das larguras de ban-

da para as reuniões virtuais deixam de existir. 

O acesso rápido às redes das empresas e aos 

sistemas corporativos, de uma forma segura, 

permitirá aceder a partir de qualquer disposi-

tivo o que irá criar inclusive novas formas de 

acesso.”

Também importante será a funcionalidade de 

network slicing que esta nova geração de comu-

nicações móveis trará consigo, permitindo im-

plementar várias redes virtuais sobre uma única 

infraestrutura de rede, ajustadas às necessidades 

de cada serviço. Como tal, “os investimentos 

em redes serão mais eficientes, promovendo a 

A BAIXA LATÊNCIA 
É APENAS UMA DAS 
MAIS-VALIAS DO 5G 
QUE SERÁ RELEVANTE 
EM VÁRIOS CASOS 
DE USO, TANTO 
PROFISSIONAIS COMO 
PESSOAIS
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inovação e o desenvolvimento de novos negó-

cios”, refere a ANACOM.

Nuno Roso, Head of Digital Services da  

Ericsson Portugal, acrescenta também que, 

“com um crescente número de pessoas a mu-

dar o seu local de trabalho, cada vez menos 

no escritório, cada vez mais em casa, e, com 

isso, a habituar-se a novas rotinas, os compor-

tamentos digitais também mudam, o que exige 

impecáveis recursos de comunicação digital”.

UM TODO MAIOR QUE A SOMA DAS 
PARTES
Apesar dos respetivos benefícios do 5G e  

Wi-Fi-6, o seu potencial completo para os no-

vos modelos de negócio e trabalho só pode-

rá ser alcançado com a complementaridade 

entre ambas as tecnologias. Ao fim de contas, 

a transferência de dados dentro de qualquer 

dada empresa está e continuará a acontecer 

ao longo de várias e diversas redes, de forma 

dinâmica e complexa, requerendo, para dada 

operação, conetividade local e a longa distân-

cia, pelo que não podem existir ‘bottlenecks’ 

de dados – a rapidez e baixa latência das redes 

locais de pouco servirão se o mesmo não se 

verificar entre as mesmas e, simultaneamente, 

os mesmos benefícios na transmissão de dados 

transmissão de dados a longas distâncias não 

terá expressividade na experiência de utiliza-

dor se o mesmo não se verificar no início e/ou 

- Paulo Coelho, IBM -- Nuno Roso, Ericsson Portugal -- Carlos Cunha, Dynabook Portugal -

https://www.linkedin.com/in/carloscunhag2008/
https://www.linkedin.com/in/nunoroso/
https://www.linkedin.com/in/paulo-pinto-coelho-mba-7267922/
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O WI-FI 6 E O 5G PODEM OFERECER AO UTILIZADOR UMA EXPERIÊNCIA 
CONSISTENTE

final desta viagem, entre o router e o dispositivo.

A maior necessidade de flexibilidade e mobilida-

de para os trabalhadores beneficiará da capacida-

de de fazer roaming entre estas duas tecnologias, 

podendo assim garantir uma conetividade conti-

nua e ininterrupta ao entrar e sair do alcance de 

redes locais.” Num futuro próximo podemos estar 

a trabalhar em casa ou no escritório ligados por 

Wi-Fi 6 e ao sairmos desse espaço o roaming é feito 

para o 5G de uma forma seamless”, prevê Carlos  

Assunção, Consulting Services Solutions Architect -  

Networking & Infrastructure da Warpcom.

Juntamente com isto, outro benefício inerente des-

tas duas tecnologias, individualmente e em com-

plementaridade, é a capacidade de – se correta-

mente implementadas – oferecer ao utilizador uma 

experiência consistente. Num mundo em que um 

colaborador pode estar a trabalhar em casa num 

momento, no escritório noutro, e no seu telemó-

vel num espaço público no seguinte, é fundamen-

tal que este consiga sempre a mesma experiência 

de conetividade sem que tenha de pensar no mes-

mo ou configurar definições para o conseguir. “Ter 

uma qualidade de experiência, políticas e seguran-

ça comum a todas estas redes é essencial. Cada vez 

mais, para o utilizador, a experiência tem de ser 

transparente independentemente da tecnologia de 

comunicação usada. A arquitetura de Wi-Fi e 5G 

tem se ser a mesma independentemente do local ou 

dispositivo”, explica André Rodrigues.

“Com o novo paradigma do nominado work from 

anywhere, a interconectividade entre dispositivos 

(pessoais e profissionais) irá desenvolver-se exponen-

cialmente com o desenvolvimento e maturação das 

tecnologias 5G e Wi-Fi-6”, acrescenta ainda Carlos  

Cunha, Sales Director da Dynabook Portugal.  

“Estas tecnologias terão um enorme impacto no 

negócio das empresas, surgirão seguramente novos 
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segmentos e modelos, especialmente com o 

desenvolvimento e disponibilidade do 5G”.

BOAS-PRÁTICAS NA INTEGRAÇÃO
Se há uma lição que vários anos de transfor-

mação digital trouxeram consigo é que, ao 

adotar uma nova solução tecnológica, deve 

haver sempre o cuidado de não o fazer como 

um simples add-on, tendo sempre em conta 

as infraestruturas, arquiteturas e processos 

envolvidos, sob o risco de, na melhor das hi-

póteses, não tomar devido proveito do seu po-

tencial e, em último caso, introduzir proble-

mas operacionais e de segurança. Exemplos 

disto não faltam: desde a analítica, que requer 

a total restruturação das infraestruturas de 

dados, ou aplicações de inteligência artificial, 

que sem uma estratégia de gestão e manuten-

ção a longo prazo têm utilidade e longevida-

de extremamente limitadas, até à IoT, que em 

muitas empresas introduziu graves riscos de 

segurança.

As tecnologias wireless, naturalmente, não são 

exceção: para alcançar o seu potencial pleno, 

e garantir o retorno do investimento, a sim-

ples aquisição de equipamentos e endpoints 

não é suficiente.

“Deve ser posto um grande foco numa ar-

quitetura end-to-end pensando em todos os 

pontos de conetividade e acesso”, alerta Paulo 

Coelho.

Outro fator a ter em consideração é, sem dú-

vida, a segurança. Consideramos aqui novos 

modos de acesso, a partir de diversos tipos de 

equipamentos, em ambientes cada vez mais 

complexos e dispersos, alargando e esbaten-

do os perímetros de segurança muito além 

da capacidade de resposta das soluções pen-

sadas para ambientes tradicionais de escri-

tório. Como tal, não só devem estas tecnolo-

gias – ou, mais corretamente, os modelos de  

networking que estas potenciam – ser acom-

panhadas por um conjunto se soluções de se-

gurança adequadas às novas necessidades

“Já não é possível proteger uma organi-

zação, as suas pessoas e dados, simples-

mente implementando soluções ou pro-

cessos de segurança num edifício, data 

- Francisco Teixeira, Microsoft Portugal -

- Carlos Assunção, Warpcom -

https://www.linkedin.com/in/franciscoteixeira/
https://www.linkedin.com/in/carlosdeassuncao/
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center ou dispositivos dos utilizadores”, refere Francisco Teixeira,  

Partner Technology Manager da Microsoft Portugal. “A segurança tem que 

ser implementada ao nível de cada indivíduo, tendo sempre em conta que 

pode ou não se encontrar dentro da organização e da sua rede e que pode 

ou não utilizar um dispositivo da sua organização para aceder a informa-

ção de trabalho”.

“As empresas devem estar preparadas para o futuro. Não basta apenas 

evoluir a infraestrutura, descurando dos equipamentos que a ela se conec-

tam, pelo que se deve evoluir num todo”, alerta também Carlos Assunção.

Outro fator a ter em consideração, acrescenta André Rodrigues, Systems 

Engineer Leader & CTO da Cisco Portugal, é a necessidade de ter sempre 

em mente o caso de uso ao implementar estas tecnologias, e se, em suma, 

as ver como um meio e não um fim.

“O Wi-Fi 6 e 5G por si só não são nada. Se não compreendermos qual é o 

use case, quais são os objetivos da implementação, podemos gastar imenso 

dinheiro num projeto muito interessante, mas ao final do dia não o 

estamos a pôr ao serviço da organização”, alerta o responsável. “Te-

mos de ter em mente qual é o nosso propósito: é maior mobilidade, 

melhor performance, novos serviços? Só aí é que podemos definir a 

tecnologia que queremos usar e como é que a vamos implementar 

para alcançar estes objetivos”.

Por último, conclui André Rodrigues, é essencial incorporar a tecno-

logia na rede existente, evitando a criação de silos, e com a premissa 

da segurança nascida de base.

5G: O ESTADO (LITIGIOSO) DA NAÇÃO
O elefante em qualquer sala na qual se fale de 5G é, naturalmente, o 

forte atraso da sua implementação em Portugal, o qual, juntamente 

com a Lituânia, está entre os dois únicos países na União Europeia 

que não dispõe atualmente de qualquer oferta comercial 5G.
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A fase principal do leilão para a atribuição de direitos de utili-

zação de frequências nas faixas dos 700 MHz, 900 MHz, 1800 

MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz e 3,6 GHz está a decorrer desde dia 14 

de janeiro deste ano, e tinha originalmente data de conclusão pla-

neada para o fim do primeiro trimestre. No entanto, acabou por 

se prolongar, tendo inclusivamente sofrido uma alteração no regu-

lamento com o fim de acelerar o processo, tendo passado de seis 

para 12 rondas de licitação diárias. Até à data presente, já foram 

realizadas 700 rondas de licitação, resultantes num valor total de 

407,115 milhões de euros, e o leilão continua sem fim à vista.

Em comunicado, a ANACOM atribui este atraso à abordagem 

conservadora dos licitantes, que recorrem sucessivamente a incre-

mentos de preço mais reduzidos (na ordem do 1% a 3%), poten-

ciando uma progressão mais lenta do processo, indicando que o 

valor atual teria sido alcançado em cinco dias se a evolução dos 

preços tivesse ocorrido com incrementos de 20%, ou em dez dias 

com incrementos de 10%, e indicando a possibilidade de alterar 

mais uma vez as regras de licitação para subir o limito mínimo 

destes incrementos por licitação.

AINDA QUE SEJA INCERTO, AS OPERADORAS ESPERAM QUE OS PORTUGUESES 
COMECEM A UTILIZAR 5G EM 2022

IN DEEP | HIGH SPEED WIRELESS

As operadoras nacionais, por seu lado, atribuem este atraso às regras de lici-

tação implementadas pela A ANACOM, falta de clareza das mesmas, ausên-

cia de um estudo aprofundado sobre os mecanismos aplicados com sucesso 

noutros países, alterações do regulamente no decorrer do processo e favore-

cimento de novos players pela não obrigação de investimentos em cobertura 

completa do país.

Na comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habita-

ção que decorreu a 16 de junho no âmbito da audição da entidade regulado-

ra, João Cadete de Matos atribuiu estas críticas à renitência das operadoras 

em aceitar a entrada de concorrência no mercado.

Este crescente conflito resultou inclusivamente no pedido de afastamento do 

presidente da ANACOM, João Cadete de Matos, por parte de Alexandre  

Fonseca, presidente da Altice Portugal, processos jurídicos por parte da Vo-

dafone e da NOS, à qual a Altice se promete juntar.

Face a estas acusações, a ANACOM afirma apenas que todas as regras apli-

cadas durante o leilão serão disponibilizadas ao público após a sua conclu-

são. Para quando esta está prevista é, no entanto, incerto, mas o consenso 

geral entre operadoras e players tecnológicos é que, com muito otimismo, 

os portugueses só começarão a dispor de 5G em 2022. 
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HIGH EFFICIENCY WIRELESS AKA WI-FI 6
As exigências dos consumidores aumentam nas mais diversas áreas e mercados verticais, sendo 
o Wi-Fi 6 a resposta a muitas delas. Contudo, a evolução desta tecnologia não perde tempo e o 

Wi-Fi 6E já está no horizonte.

HIGH EFFICIENCY WIRELESS (HEW) ou Wi-Fi 6 é baseado no 

padrão IEEE 802.11ax e é a mais recente tecnologia Wi-Fi. Opera 

nas bandas 2,4Ghz, 5Ghz e 6Ghz que oferece maior capacidade, 

High Data Rate, alto desempenho e performance, mesmo em am-

bientes de alta densidade.

Recentemente a nomenclatura das diferentes tecnologias Wi-Fi so-

freu alterações com o objetivo de ser mais intuitiva, à semelhança do 

GSM (3G,4G,5G).

Assim, as denominações comerciais para 802.11n, 802.11ac, 

802.11ax passaram a ser Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 e Wi-Fi 6, respetivamente.

Focando no Wi-Fi6, o número de Spatial Streams (Radios) dos pon-

tos de acesso é um fator decisivo, sendo que o Data Rate anunciado 

pode atingir os 9.6Gbps, para acompanhar diversos fabricantes que 

disponibilizam os seus produtos com interfaces de rede mGig capa-

zes de suportar 1Gb/2.5Gb/5.0Gb.

Uma das funcionalidades a salientar é o 

OFDMA (Orthogonal Frequency Division 

Multiple Access). Na prática o OFDMA 

divide um canal de 20Mhz em canais mais 

pequenos “Resource Units”.

Esta otimização permite que um ponto de 

acesso 802.11ax tenha a gestão completa 

das transmissões de Uplink e Downlink 

para vários clientes em simultâneo dentro 

do canal principal. Imaginemos uma car-

rinha de entregas onde é feita uma entre-

ga de apenas uma encomenda por casa, 

com OFDMA, a mesma carrinha conse-

gue transportar múltiplas encomendas por 

múltiplas casas.

POR CARLOS ASSUNÇÃO
Consulting Services Solutions Architect 

- Networking & Infrastructure

- Carlos Assunção -
Consulting Services Solutions 

Architect - Networking & 
Infrastructure

https://www.linkedin.com/in/carlosdeassuncao/
https://warpcom.com/
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A tecnologia Wi-Fi 6 está focada em propor-

cionar maior capacidade e Throughput com 

recurso às seguintes funcionalidades:

• OFDMA – Utiliza canais de maneira mais 

eficiente para aumentar a capacidade da rede 

e diminuir a latência de tráfego no Uplink e  

Downlink em ambientes de alta densidade;

• MU-MIMO – Permite a transmissão de mais 

dados em Downlink de uma só vez, possibilitan-

do deste modo que um ponto de acesso lide com 

um grande número de clientes em simultâneo;

• Bandwidth 160 MHz – Maior largura de 

banda para oferecer melhor desempenho e bai-

xa latência;

• TWT – Sincronismo de atividade entre o AP 

e o cliente para uma melhor eficiência e au-

mento de vida útil da bateria em dispositivos 

móveis tais como Tablets / SmartPhones / IoT.

• 1024-QAM – Codificação de mais dados na 

mesma quantidade de espectro;

• Transmit beamforming – Melhora a potên-

cia do sinal, resultando em taxas de velocidade 

significativamente mais altas num determina-

do alcance.

Os equipamentos Wi-Fi 6 oferecem desempe-

nho excecional nas mais diversas áreas:

• Educação: Incremento de capacidade e  

performance mesmo nos ambientes mais den-

sos, tais como campos universitários, conferên-

cias e eventos escolares;

• Empresarial: Performance e fiabilidade no 

uso das ferramentas de colaboração no escri-

tório ou teletrabalho;

• IoT: Gestão e otimização dos dispositivos 

sensores de temperatura e humidade, ilumina-

ção, câmaras de vigilância, entre outros;

• Saúde: Elevada transmissão de dados com 

baixa latência nas sessões de vídeo Ultra HD, 

consultas remotas, equipamentos de monitori-

zação de pacientes;

• Warehouse e fábricas: Roaming consis-

tente, tracking de equipamentos, aumento 

de produtividade e otimização de rotas em 

tempo real;

• Espaços desportivos: Cobertura consisten-

te, vídeo streaming 4K, estatísticas em tempo 

real, analítica de visitantes e experiência de 

utilização.

O Wi-Fi faz parte do nosso dia a dia e as apli-

cações e serviços que estão dependentes desta 

tecnologia são cada vez mais exigentes. Tendo 

em conta as suas mais valias, é assim de forma 

natural que o Wi-Fi 6 representa o presente, 

ou por outras palavras, a resposta às crescentes 

necessidades dos consumidores. 

Recentemente, a Wi-Fi Alliance introduziu 

uma nova terminologia (Wi-Fi 6E) para distin-

guir equipamentos capazes de operar na banda 

dos 6Ghz.

Espera-se que muito em breve o Wi-Fi 6E seja 

aprovado por grande parte dos reguladores 

nos diferentes países, utilizando esse espec-

tro adicional para melhorar as comunicações  

Wi-Fi e contribuindo para uma melhor expe-

riência de utilização para consumidores, em-

presas e economias. 

Fontes:
https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/wi-fi-certified-6
https://standards.ieee.org/standard/802_11ax-2021.html
https://www.cisco.com/c/m/en_us/solutions/enterprise-net-
works/802-11ax-solution/nb-06-5-things-Wi-Fi6-5G-in-
fograph-cte-en.html?oid=otren016003

https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/wi-fi-certified-6
https://standards.ieee.org/standard/802_11ax-2021.html
https://www.cisco.com/c/m/en_us/solutions/enterprise-networks/802-11ax-solution/nb-06-5-things-WiFi6-5G-infograph-cte-en.html?oid=otren016003
https://warpcom.com/
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OS SERVIÇOS NA CLOUD NO 
CENTRO DO NEGÓCIO
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MAS A JORNADA DE TRANSFORMAÇÃO digital é contínua. A Ac-

centure, no seu estudo “Ever Ready for Every Opportunity: How to 

Unleash Competitiveness with the Cloud Continuum”, refere que “a 

transformação é o novo normal” e que “é por isso que tantas empresas 

estão a reimaginar os seus negócios ao migrar sistemas e aplicações para 

a cloud”. Este estudo mundial conta com cerca de quatro mil respostas 

e mostram que “quase todas as empresas adotaram algum tipo de cloud 

ou inteligência artificial ao longo da última década”.

Nesta edição, a habitual mesa-redonda da IT Insight contou com a  

Accenture como Major Sponsor. Vanda Gonçalves, Managing Director, 

responsável pela área de cloud da Accenture Portugal, apresentou ao pú-

blico o estudo onde fala de “uma jornada contínua de transformação”, 

e não uma simples “migração”. O objetivo, diz, é a “expansão contínua 

do uso da cloud pelas organizações para inovar mais rapidamente”.

Depois, o fórum contou com a participação de representantes da  

Accenture, da Alcatel-Lucent Enterprise, da Claranet, da Commvault, 

da Logicalis, da Noesis, da Sage, da Schneider Electric e da Warpcom 

que partilharam a sua opinião sobre o mercado de cloud e de as-a- 

Service e como acreditam que irá evoluir.

Nas próximas páginas, poderá ler uma entrevista com Vanda  

Gonçalves, da Accenture, sobre o que é o cloud continuum e como é 

que as empresas podem inovar mais rapidamente e tirar vantagem da 

evolução rápida e contínua da cloud, assim como a mesa-redonda que 

conta com a opinião das várias organizações participantes. 

A cloud é, hoje, uma realidade das operações das organizações. Torna-se quase impossível encontrar 
uma empresa que não utilize, pelo menos, um serviço na cloud.

A pandemia alterou por completo a maneira como as organizações fazem negócio e os colaboradores 
trabalham. A cloud foi, sem dúvida, uma ajuda enorme para as empresas. Quem já tinha começado a 

sua jornada de transformação digital viu a sua vida facilitada durante o último ano e meio.

ROUND TABLE | CLOUD XaaS

– O FUTURO DA CLOUD –
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“INDEPENDENTEMENTE 
DO PONTO EM QUE 

A ORGANIZAÇÃO 
SE ENCONTRE, É 

FUNDAMENTAL QUE 
ENTENDAM O LEQUE DE 

OPORTUNIDADES”

https://www.linkedin.com/in/vanda-sofia-goncalves/
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O que é o cloud continuum e como é que pode ajudar as organizações?

Cloud continuum traduz uma jornada contínua de transformação que 

não para na migração e que visa a expansão contínua do uso da cloud 

pelas organizações para inovar mais rapidamente e para gerar novo ne-

gócio, tirando vantagem da evolução rápida e contínua da cloud. 

A primeira etapa para obter valor é a migração para a cloud e a redu-

ção de custos surge como o principal motivador, mas seria demasiado 

redutor assumir que esse deverá ser o único objetivo. Após a migração, 

é possível executar a visão da organização de forma mais ousada, apro-

veitando tecnologias de próxima geração baseadas na cloud, como IA, 

IoT, edge, entre outras, para as necessidades de negócio. 

O estudo recente da Accenture revela que as organizações que evoluem 

no continuum tipicamente são rápidas a adotar novas ofertas da cloud 

e, talvez até mais importante, a implementar processos ágeis e práticas 

avançadas que tiram vantagem da evolução rápida e continua da cloud. 

E a combinação destes dois fatores permite que retirem proveito das 

vantagens das arquiteturas elásticas da cloud para obter ganhos e para 

se posicionarem para o crescimento e inovação.

As empresas que continuaram esta jornada, demonstraram ainda maior 

probabilidade de inovar, de reduzir custos e de cumprir objetivos de 

sustentabilidade.

De que maneira é que o 5G vai ajudar na transformação digital das or-

ganizações?

Com o 5G vem um mundo mais conectado e mais poderoso do que 

nunca, sobretudo quando associamos a quinta geração móvel a outros 

desenvolvimentos tecnológicos, como a robótica, a realidade aumenta-

da, a inteligência artificial e a virtualização. 

As velocidades recorde, a capacidade para um maior número de cone-

xões e a latência mínima de 5G permitem uma nova fronteira ao nível 

do IoT, por exemplo.  No setor de saúde, já estão a ser desenvolvidos 

dispositivos 5G para permitir cirurgia remota, o que permite proporcio-

nar uma formação altamente especializada para a próxima geração de 

médicos.

O 5G, combinado com os avanços ao nível dos sensores, o reconheci-

mento de fala e a visão computorizada, e com a redução dos custos de 

hardware tornam a robótica mais acessível às empresas em todas as 

indústrias e desbloqueia novas oportunidades fora de ambientes con-

trolados.

ROUND TABLE | CLOUD XaaS

Vanda Gonçalves, Managing Director, 
responsável pela área de cloud da Accenture 
Portugal, aborda o tema da jornada de 
transformação contínua por parte das 
organizações, mesmo depois da migração.
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No seu estudo, a Accenture encontrou um gap entre as ações e as opor-

tunidades. Como é que as organizações devem diminuir esse gap?

Os resultados do estudo da Accenture são expressivos, com cerca de 

75% das empresas a revelar ter atingido até 11% em média de redução 

de custos e com perspetivas animadoras em relação ao futuro, com os 

executivos a revelar que tencionam migrar para a cloud mais de dois 

terços dos seus workloads nos próximos três a cinco anos, e cerca de 

um terço das empresas a perspetivar ter mais de 75% das suas cargas 

na cloud no mesmo período.

No entanto, apenas metade das empresas está a utilizar a cloud para 

transformar o dia a dia dos seus negócios e isto significa que há ainda 

uma grande oportunidade para explorar o potencial da cloud. É notó-

rio que, para muitas organizações, continuar a jornada cloud após a 

migração, no sentido de explorar atividades de maior valor é um pro-

cesso lento e difícil. No estudo da Accenture ficou patente que algumas 

empresas veem a cloud apenas como uma forma de ter um data center 

mais barato, outras têm a ideia de que aproveitar a cloud para alavan-

car tecnologias da próxima geração é muito experimental e não é para 

elas. 

A questão crítica que se coloca é como as empresas podem avançar no 

continuum da cloud para recuperar num mundo pós-pandemia e posi-

cionar-se para o crescimento nos próximos três a cinco anos. E uma das 

descobertas mais interessantes que o estudo da Accenture revelou é que 
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as empresas não precisam ser nativas digitais para se mover de forma 

rápida e eficaz neste espaço. Há vários exemplos de empresas que não 

são nativas do mundo digital e que se estão a expandir no continuum 

para transformar a forma como interagem com clientes, parceiros e 

colaboradores, fabricam e comercializam os seus produtos e serviços, 

constroem e operam os seus sistemas de TI e reimaginam a função dos 

dados e da computação.

Independentemente do ponto em que a organização se encontre no con-

tinuum, é fundamental que entendam o leque de oportunidades e ex-

pandam a utilização.
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Que tipo de práticas é que as organizações de-

vem adotar para suportar e aumentar as suas 

tecnologias?

Claramente, a implementação da tecnologia de 

forma isolada não é a resposta. 

Para que as organizações tenham sucesso nesta 

jornada e desbloqueiem o potencial da cloud, 

é necessário que compreendam profundamen-

te o poder do continuum da cloud e o que ele 

pode fazer pela organização, desenvolvendo 

uma estratégia que alinhe uma visão que afir-

ma claramente os valores centrais e as aspira-

ções, a identificação de vulnerabilidades críti-

cas e uma classificação clara de capacidades, 

atuais e futuras, aproveitando toda a extensão 

do continuum.

É igualmente crucial estabelecer práticas pa-

drão para apoiar a adoção de novas tecno-

logias, priorizar a experiência para clientes e 

colaboradores e ter um compromisso contínuo 

da liderança adotando e infundindo uma cul-

tura de cloud em toda a organização.  

O estudo da Accenture revela que as empresas 

que continuaram a sua evolução estão a con-

seguir responder e superar as expectativas dos 

clientes, a reter talento e a gerar retorno para o 

planeta e para os investidores.

Hoje, há uma série de estratégias que as or-

ganizações podem adotar para ter sucesso nas 

suas operações. O que é que a organização 

deve ter em conta no momento de definir essa 

estratégia?

A pandemia evidenciou as limitações das nor-

mas de longa data sobre a forma como as em-

presas operam e como as pessoas vivem. A crise 

económica e de saúde geradas pela pandemia 

deixaram exposta uma nova realidade com 

acordos de trabalho e operações inflexíveis, 

cadeias de abastecimento frágeis, informação 

não confiável e novas necessidades do cliente.

A mudança contínua veio para ficar, e acompa-

nhar o ritmo já não é suficiente para liderar. Os 

líderes devem não apenas adotar a mudança, mas 

catalisá-la, e isso requer uma ampliação dos hori-

zontes da liderança e um novo tipo de liderança.

Claramente, há que ter em conta que, cada vez 

mais, as estratégias de negócio e as estratégias de 

tecnologia estão a tornar-se inseparáveis, e mui-

tas vezes até difíceis de distinguir. Para serem 

bem-sucedidas no futuro, as empresas precisam 

unir a liderança da indústria e da tecnologia. A 

necessidade de liderança exige que as empresas 

priorizem a inovação tecnológica em resposta 

a um mundo em mudança radical. As empresas 

que querem liderar devem tornar-se pioneiras.

As empresas já não competem apenas por quo-

ta de mercado; competem pela construção de 

uma visão do futuro mais rápida do que a con-

corrência e por isso não esperam que se esta-

beleça um ‘novo normal’ pós-pandemia para 

se adaptarem; elas próprias o constroem. E no 

momento da definição da estratégia, devem 

considerar expandir a definição de valor e a 

medição do seu impacto de forma mais alarga-

da, incluindo por exemplo, o quão bem as pes-

soas prosperam, o impacto deixado no meio 

ambiente ou a inclusão crescente.

Quando tecnologia, ambição e compromisso 

com as pessoas convergem, as estratégias tor-

nam-se muito mais potentes e o impossível tor-

na-se alcançável. 

ROUND TABLE | CLOUD XaaS
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MUITO MUDOU num curto período de tempo. A tecnologia de cloud 

está a ajudar as empresas e organizações a ultrapassar a tempestade 

provocada pela pandemia que constitui um acelerador da transforma-

ção digital.

As organizações que já tinham iniciado a sua jornada para a cloud tive-

ram uma enorme vantagem. SaaS, PaaS, IaaS, CaaS pertencem agora ao 

léxico empresarial e viram um crescimento exponencial na sua adoção. 

A tecnologia em cloud passou de um objetivo de futuro para uma ne-

cessidade urgente de ininterrupção de negócios.

BALANÇO
A primeira metade do ano ainda foi muito afetada pela pandemia.  

Portugal, por exemplo, viu-se a braços com um novo confinamento e 

as organizações tiveram de manter ou mandar os seus colaboradores 

novamente para casa.

RUI DAMIÃO

Os modelos as-a-Service, baseados na cloud, assistiram a um crescimento enorme durante 2020. Mas, 
depois da pandemia, será que muitas das organizações vão manter este modelo de consumo? Numa 

mesa-redonda que teve a Accenture como major sponsor, várias empresas, nomeadamente a Accenture, 
a Alcatel-Lucent Enterprise, a Claranet, a Commvault, a Logicalis, a Noesis, a Sage, a Schneider 

Electric e a Warpcom, partilham a sua opinião sobre o mercado de cloud e de as-a-Service.

- A IT Insight realizou a sua habitual mesa redonda de forma digital, através de uma plataforma 
de videoconferência -
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Hugo Oliveira, Sales Director na Sage Portugal, in-

dica que “a primeira metade do ano foi de recupe-

ração evidente da economia e dos negócios em rela-

ção ao ano passado. Notou-se que os consumidores 

passaram a ter outras prioridades e pontos de con-

tacto, o que forçou os clientes a necessitarem de se 

transformarem. As empresas começaram a procurar 

a capacidade de se adaptarem com velocidade” às 

alterações que se vive no mercado.

Hugo Silva, Business Unit Manager – Data Center 

& Multicloud na Warpcom, relembra que “o últi-

mo ano foi muito difícil para alguns setores em Por-

tugal e, aos poucos, têm vindo a tentar a recuperar. 

Temos visto um claro investimento no IT, princi-

palmente na parte de cloud, seja em infraestruturas 

internas, como para apoio ao utilizador ou na parte 

de clouds públicas. Os próprios desenvolvimentos 

tecnológicos dos fabricantes de cloud também esti-

mulam esse movimento”.
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- Pedro Dias -
Country Manager, Alcatel-Lucent 

Enterprise 

"Quando comparamos a segurança 
on-premises com a segurança na 

cloud, a segurança na cloud é sempre 
brutalmente maior"

- Ricardo Sousa -
Cloud Lead, Accenture 

"Tudo o que vimos hoje de inovação 
no mercado de IT, ou nasce 

diretamente na cloud ou tem uma forte 
ligação à cloud"

NECESSIDADE DAS ORGANIZAÇÕES
Luís Feitor, Remote Specialist Systems Engineer na 

EMEA CSS na Commvault, partilha que, neste ano, 

existe um crescimento no mercado de software e pro-

dutos que “evidencia, claramente, esta nova transfor-

mação digital e a forma como as empresas utilizam a 

tecnologia e, também, como mudámos os nossos há-

bitos; o comportamento cultural é fundamental para 

adotar a tecnologia que já existe”.

José Manuel Gomes, IT Operations, Cloud & Security 

Associate Director na Noesis, diz que, “impulsionadas 

por o que aconteceu em 2020 e o advento da pan-

demia, as organizações ficaram a saber que a trans-

formação digital não era só um termo bonito, mas 

sobretudo uma necessidade real. Em 2020, assistimos 

a uma aceleração brutal da digitalização da econo-

mia de forma completamente transversal – de todos 

os segmentos de atividade, todos as dimensões – e a 

cloud desempenhou um papel essencial”.

É PRECISO QUE AS ORGANIZAÇÕES DEFINAM OS PONTOS E AS 
CARACTERÍSTICAS QUE PODEM DEFINIR O SUCESSO DA UTILIZAÇÃO DE 
CLOUD

https://www.linkedin.com/in/sousarc/
https://www.linkedin.com/in/pdias23/
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Pedro Magalhães, Secure Power System Engineer na Schneider Electric,  

afirma que “cada vez mais utilizamos a cloud como um serviço de moni-

torização e verificamos que, na área de serviços, toda a gestão de dados 

é mais simples e fácil através da cloud. Esta pandemia veio trazer uma 

novidade: a digitalização. Muitos empresários que considerariam que o 

teletrabalho eram umas miniférias para os seus empregados, hoje estará 

convencido que o teletrabalho é algo para o futuro. Tudo isto aumenta 

a digitalização e o recurso à cloud”.

DEFINIR O SUCESSO
Sempre que se adota uma nova tecnologia, é preciso que as organiza-

ções definam os pontos e as características que podem definir o sucesso 

na continuidade da utilização da cloud e, simultaneamente, aquelas que 

podem constituir uma barreira para o sucesso na adoção do modelo.

Ricardo Sousa, Cloud Lead na Accenture, defende que “as vantagens da 

cloud são várias. A inovação e a disrupção positiva é, provavelmente, 

um dos aspetos mais importantes. Acho que é inegável que a cloud é 

um berço de inovação; tudo o que vimos hoje de inovação no mercado 

de IT, ou nasce diretamente na cloud ou tem uma forte ligação à cloud. 

Ao darmos o passo de adoção de cloud de forma séria, significa que 

vamos estar totalmente permeáveis a esta inovação que esta disrupção 

vai trazer nos negócios”.

Pedro Dias, Country Manager na Alcatel-Lucent Enterprise, menciona 

que “a facilidade de deployment ou a migração de CapEx para OpEx 

- Ricardo Sousa, Accenture - - Pedro Dias, Alcatel-Lucent Enterprise - - Pedro Teixeira, Claranet -
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são a ponta do iceberg” das vantagens da adoção 

de cloud. No entanto, estas vantagens “não de-

vem ser levadas como as verdadeiras motores de 

sucesso e dinamização. O resto – o que está es-

condido – obriga a um trabalho diferente, com-

plexo e moroso; é preciso casar todas as vanta-

gens que os modelos de cloud nos dão e associar 

à capacidade de transformação digital e com o 

negócio, como é que o evoluímos”.

Rui Brás Fernandes, BDM de Digital Cloud Ser-

vices na Logicalis, assinala que, “muitas vezes, 

quando se pensa em cloud – e que acaba por ser 

um erro – pensasse em pegar no workload que 

está a funcionar no data center e migrá-lo as it is 

para a cloud. Isso é uma abordagem, mas não é 

a mais correta e isso, por vezes, traz problemas. 

FAZER O LIFT AND SHIFT PARA A CLOUD PODE NÃO 
SIGNIFICAR UMA REDUÇÃO DE CUSTOS PARA A 
ORGANIZAÇÃO

- Luís Feitor -
Remote Specialist Systems Engineer 

na EMEA CSS, Commvault 

"O comportamento cultural é 
fundamental para adotar a tecnologia 

que já existe"

- Pedro Teixeira -
 Cloud Sales Specialist, Claranet

"É preciso perceber se as pessoas estão 
preparadas para gerir recursos em 

cloud pública"

Uma primeira adoção pode ser a redução de custos, mas, 

ao fazer o lift and shift, essa redução de custos nem sem-

pre acontece”.

Hugo Oliveira, da Sage, refere que “o sucesso a curto 

prazo tem a ver com a continuidade de negócio e a re-

siliência digital; a flexibilidade, mobilidade e disponibi-

lidade, etc., são as características que a mudança para a 

cloud seja um sucesso. A longo prazo, está relacionado 

com a parte estratégica, de inovação e disrupção, que só 

se atinge adotando a cloud nas organizações”.

SEGURANÇA E COMPLIANCE
A cibersegurança é um dos temas mais importantes para 

qualquer organização. Assim, a segurança e o complian-

ce devem ser tidos em conta na tomada de decisão por 

parte das organizações.

https://www.linkedin.com/in/pedrojorgeteixeira/
https://www.linkedin.com/in/luisfeitor/
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Pedro Teixeira, Cloud Sales Specialist na Claranet, aponta que “a se-

gurança vai muito da necessidade de ter recursos que saibam trabalhar 

com ela. Estamos a falar das empresas que fornecem este serviço e que 

investem milhares de milhões de dólares todos os anos; quando se per-

gunta onde é que os dados estão mais seguros, na minha opinião estão 

mais seguros na cloud pública uma vez que estas empresas investem de 

tal maneira que nenhuma outra empresa cliente consegue chegar a este 

nível de investimento para chegar a este nível de segurança”.

Luís Feitor, da Commvault, indica que “a conformidade e a segurança 

são, talvez, os maiores temas e de maior complexidade para quem vive 

no mundo on-premises para conseguir assegurar todos os standards de 

mercado em concorrência com os serviços na cloud. As empresas ainda 

vivem muito na proteção do dado, mas não sabem que informação exis-

te dentro do dado”. Deste modo, é preciso entender que a imutabilidade 

dos dados continue a existir, independentemente do ambiente.

Pedro Magalhães, da Schneider Electric, diz que “a segurança é uma das 

fragilidades da cloud” que “obriga claramente a uma escolha criteriosa dos 

providers, de saber onde está localizado, quais são as regras de segurança 

dos dados no local a que está obrigado. Mas também gostava de chamar 

a atenção para os SLA e para a disponibilidade que impacta claramente 

para a questão da infraestrutura e da garantia que nos pode oferecer”.

Pedro Dias, da Alcatel-Lucent Enterprise, declara que, “quando compa-

ramos a segurança on-premises com a segurança na cloud, a segurança 

na cloud é – e muitas vezes os clientes não têm essa perceção – sempre 

brutalmente maior. O único sistema 100% que conheço é o que não tem 

qualquer tipo de conectividade nem interação com o utilizador e que 

não serve para nada”. No entanto, alerta, o facto de os dados estarem 

on-premises ou na cloud “não muda em nada aquelas que devem ser as 

boas práticas de utilização e acesso a essa informação”.

MIGRAÇÃO
A migração dos workloads para a cloud é, possivelmente, a chave do 

sucesso na implementação das estratégias as-a-Service e de cloud. No 

entanto, por vezes é necessário fazer um rollback. Para que esse rollback 

não existe, é preciso ter em conta algumas recomendações para quem 

está a iniciar a jornada.

PARA QUE NÃO SE FAÇA UM ROLLBACK, É PRECISO TER EM CONTA 
ALGUMAS RECOMENDAÇÕES PARA QUEM ESTÁ A INICIAR A JORNADA
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Hugo Silva, da Warpcom, refere que “é preci-

so definir uma estratégia, fazer o refacturing dos  

workloads, pensar na estratégia de segurança à vol-

ta daquilo tudo e depois em toda a parte que é par-

tilhada pelo cliente. A avaliação para a migração 

para a cloud é crítica no sentido em que é preciso 

perceber que as responsabilidades devem ser de al-

guma forma partilhadas. É preciso desenhar e im-

plementar” para perceber todas as necessidades do 

workload antes da migração ter lugar.

José Manuel Gomes, da Noesis, partilha que “há 

algumas etapas que têm necessariamente de acon-

tecer e que não devem ser deixadas de parte. A pri-

meira, diria, é a criação da estratégia, da arquitetu-

ra e do roadmap de cloud que sejam adequados ao 

negócio e aos objetivos. O segundo é a identificação 

e a priorização dos workloads que estejam alinha-
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- José Manuel Gomes -
 IT Operations, Cloud & Security 

Associate Director, Noesis 

"As organizações ficaram a saber que 
a transformação digital não era só 

um termo bonito, mas sobretudo uma 
necessidade real"

-  Rui Brás Fernandes -
 BDM de Digital Cloud Services, 

Logicalis 

"O edge computing e o 5G vão 
trazer uma nova camada muito 
mais próxima do utilizador"

dos com esta estratégia. Depois, o desenvolvimento 

dos processos de migração, integração, automatização 

e operação da própria cloud. O quarto passo – que 

é contínuo – é não esquecer que tudo isto deve ser 

permanentemente equacionado e perceber que as pre-

missas iniciais podem mudar de um momento para o 

outro”.

PLANEAR A ESTRATÉGIA
Ricardo Sousa, da Accenture, menciona que “definir 

uma estratégia, definir um planeamento e fazê-lo cum-

prir” é um dos pontos mais importantes. “A base deste 

planeamento é que é aqui o foco; o foco tem de ser 

as aplicações. Não nos podemos cingir às infraestru-

turas – que obviamente são uma parte inegável deste 

processo –, mas são as aplicações que nos vão trazer 

problemas, são as aplicações e o seu funcionamento 

DEFINIR A ESTRATÉGIA E O PLANEAMENTO - E FAZÊ-
LO CUMPRIR - É DOS PONTOS MAIS IMPORTANTES DA 
MIGRAÇÃO PARA A CLOUD

https://www.linkedin.com/in/ruibrasfernandes/
https://www.linkedin.com/in/jmbgomes/
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integrado que vão causar, muitas das vezes, si-

tuações de rollback, é o tempo de resposta das 

aplicações e o que isso implica naquilo que é o 

desenvolvimento de negócio do cliente que nos 

levantam as maiores dificuldades”, diz.

Pedro Teixeira, da Claranet, indica que “antes 

de tudo, é preciso compreender se o cliente 

está preparado” para a migração para a cloud. 

Ou seja, “se tem os processos já desenvolvi-

dos para trabalhar cloud público – que não 

são os mesmos que trabalhar em data center 

local –; a situação muda, é preciso perceber se 

as pessoas estão preparadas para gerir recursos 

em cloud pública, ainda que seja fundamental 

ter o parceiro certo para trabalhar neste senti-

do, mas a formação faz parte deste processo 

de evolução. Tem de existir um mindset de al-

teração de processos”.

Abordando as competências necessárias, Rui 

Brás Fernandes, da Logicalis, afirma que “o 

networking tradicional hoje, em cloud, é dife-

rente. As funcionalidades são as mesmas, mas 

as forma como se opera é diferente. O Infras-
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- Rui Brás Fernandes, Logicalis -

- Hugo Oliveira, Sage -- José Manuel Gomes, Noesis -

- Luís Feitor, Commvault -
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tructure-as-a-Code é algo que traz essa diferença que 

aproxima o networking do coding, de quem progra-

ma. Hoje, temos competências necessárias que às ve-

zes até existem nas empresas, mas estão noutro de-

partamento. É preciso fazer o bridge the gap entre 

estas duas competências”.

ANTECIPAR E PREVER
O custo é um tema que costuma estar nas priorida-

des de quem decide. Antecipar e prever os custos é, 

assim, uma necessidade para muitas organizações. 

Evitar o lock-in é, também, um aspeto importante 

numa estratégia de cloud e as-a-Service.

Pedro Dias (Alcatel-Lucent Enterprise) diz que “não 

faz sentido olhar para um projeto de cloud de forma 

radicalmente diferente de qualquer projeto que seja 

estruturante, impactante ou crucial para uma empre-

sa. Esse projeto terá de ser gerido como um projeto 

e terá que haver um cuidado intensivo de duas com-

ponentes: o planeamento e o teste. Recomendamos 

a partilha de casos de sucesso e ter muitas vezes a 

atenção para verticalizar esses casos de sucesso para 

que os ganhos sejam semelhantes”.

José Manuel Gomes (Noesis) afirma que, relativa-

mente ao lock-in, a resposta passa por “diversificar 

fornecedores de serviço. A jornada para a cloud deve 

ser acompanhada por uma estratégia e essa diversifi-

cação deve passar por, por exemplo, implementações 

multicloud. Ouro aspeto importante é a escolha de 

um cloud provider que tenha API compatíveis com 

as clouds mais conhecidas de forma que não se fique 

condicionado a um determinado cloud provider”. 

Luís Feitor (Commvault) refere que, nesta compo-

nente, “é fundamental uma oferta cloud. Permitir ao 

cliente subscrever um serviço que não tem custos na 

retenção ou crescimento dos dados é fundamental 

ROUND TABLE | CLOUD XaaS

ANTECIPAR E PREVER OS CUSTOS É UMA NECESSIDADE PARA 
AS ORGANIZAÇÕES

- Pedro Magalhães -
Secure Power System Engineer, 

Schneider Electric

"Embora seja um mercado com 
uma tendência de crescimento, os 

fornecedores terão de dar passos para 
consolidar os modelos de negócio"

- Hugo Oliveira -
Sales Director, Sage 

"O sucesso a curto prazo das estratégias 
de cloud está relacionado com a 

continuidade de negócio e a resiliência 
digital"

https://www.linkedin.com/in/hugo-ferraz-oliveira-5028887/
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É INEGÁVEL QUE O FUTURO DAS ORGANIZAÇÕES PASSA 
PELA CLOUD

- Hugo Silva -
Business Unit Manager – Data 
Center & Multicloud, Warpcom

"VimA avaliação para a migração 
para a cloud é crítica no sentido 
em que é preciso perceber que 
as responsabilidades devem ser 

partilhadas"

em alguns workloads. Nesta componente, tem de existir uma forma de simplificar – tal como a migração para 

a cloud – os custos controlados dentro da cloud porque, de outro modo, pode existir a migração entre cloud 

providers, como também a migração para on-premises de alguns desses workloads”.

Hugo Silva (Warpcom) indica que “o cliente pode chegar a um qualquer momento onde precisa de romper com 

o fabricante. Deve ter uma estratégia onde tem o fornecedor de serviço debaixo de olho e onde deve evitar 

ficar preso para assumir soluções que sejam mais económicas. Ter uma estratégia assim passa, muitas vezes, 

por ter conhecimento das soluções dos fornecedores de cloud pública; o cliente pode não ter esse conhecimento, 

mas pode-se apoiar em integradores ou consultores que ajudam a definir a correta estratégia da sua empresa”.

FUTURO
Uma coisa é certa: o futuro das organizações e dos negócios passa obrigatoriamente pela cloud e pelos mode-

los as-a-Service. Mas, com algumas destas ofertas ainda a nascer ou a crescer, importante pensar quais serão 

os próximos grandes ‘hits’ neste mercado.

Rui Brás Fernandes (Logicalis) menciona que “há algumas coisas que estão a acontecer no mercado que per-

mitem prever o que deverá acontecer nos próximos tempos. Uma delas tem a ver com o 5G, que vai permitir 

que o edge seja uma realidade. Hoje falamos em cloud, mas o edge computing vai trazer uma nova camada 

muito mais próxima do utilizador que nos vai permitir ter use cases que respondam a estas necessidades” de 

baixa latência.

Ricardo Sousa (Accenture) partilha que “a cloud vai continuar numa evolução mais ou menos previsível de 

criar cada vez mais ofertas das tipologias PaaS e SaaS. O IaaS vai ficar, gradualmente, mais focado em temas 

 https://www.linkedin.com/in/huguessilva/
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ou de suporte a sistemas tradicionais que, pela sua natureza, não conseguem tirar partido de 

soluções do tipo PaaS ou mais evoluídas, ou para tudo o que seja de desenvolvimento onde 

ainda não há solução nativa em cloud”.

TENDÊNCIA DE CRESCIMENTO
Pedro Magalhães (Schneider Electric) defende que “ninguém pode dizer qual será o futuro da 

cloud. Se a pandemia de COVID-19 veio acelerar significativamente o trabalho na cloud e a 

digitalização, o que é facto é que 47% das empresas reconhecem que a cloud é mais complexa 

do que aquilo que esperavam. Embora seja um mercado com uma tendência de crescimento, 

os fornecedores terão de dar passos para consolidar os modelos de negócio e criar, também, 

novas soluções ou serviços com maior fiabilidade”.

Hugo Oliveira (Sage) assinala que, “no futuro, vamos ver mais inteligência artificial, data  

liberation, ver mais Software-as-a-Service verticais e, em alguns casos, micro Software-as-a-

-Service para equipas ou departamentos e mais situações que permitem às empresas adotarem 

e personalizar aquilo que precisam na cloud. Acho que tudo o que será desenvolvido terá, obri-

gatoriamente, uma mentalidade mobile-first e as coisas que vão aparecer vão ser desenhadas 

nessa perspetiva”.

Pedro Teixeira (Claranet) afirma que, “acima de tudo, vamos assistir a uma inovação do ponto 

de vista de negócio bastante importante. A tecnologia vai continuar a crescer e, pelos vistos, 

de uma forma acelerada. O setor bancário, por exemplo, já está a utilizar inteligência artificial 

nos chatbots; no tratamento de dados, também utilizam esta tecnologia para acelerar os pro-

cedimentos internos. O mundo será híbrido; em vez de termos uma cloud centralizada – seja 

público ou local –, vamos ter uma cloud distribuída”. 

- Pedro Magalhães, Schneider Electric -

- Hugo Silva, Warpcom -

ROUND TABLE | CLOUD XaaS
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O crescimento contínuo do movimento de migração para a cloud permitiu aos 
fornecedores de IT antecipar várias necessidades das organizações, com soluções 

cada vez mais impactantes nos negócios.

CINCO TENDÊNCIAS DA CLOUD PARA 2022

A TECNOLOGIA de cloud começou a atingir todo o seu poten-

cial e tornou-se definitivamente numa opção para organizações 

de todas as dimensões. O primeiro passo já foi dado por muitas 

empresas, que podem agora utilizar uma infraestrutura com 

recursos que nunca poderiam ter alcançado por conta própria.

E estamos apenas no início: à medida que avançamos para 

2022, os operadores antecipam necessidades e tornam a ofer-

ta cada vez mais impactante na continuidade dos negócios.

Dessa oferta, há cinco tendências que as organizações deve-

rão seguir:

1. Ambientes de multicloud e cloud híbrida continuarão a 

crescer

Em 2021 a tendência de soluções cloud já se baseia na escolha 

de mais do que um operador, através de uma visão multicloud,  

ou híbrida, a fim de obter o melhor resultado pos-

sível de cada solução – seja performance, adapta-

bilidade ou financeiro.

Se a Gartner e IDC estimam que este ano 75% das 

empresas de média e grande dimensão já seguem 

esta tendência, para 2022 as previsões apontam 

para 90% das organizações a optar por soluções 

que conjugam cenários entre multicloud, private 

cloud e sistemas legacy.

2. Compliance em ambientes cada vez mais com-

plexos

As empresas necessitam de ser agnósticas na sua 

abordagem e procurar soluções que reduzam 

bottlenecks e blind spots, de forma a garantir que 

 - Pedro Teixeira -
Cloud Sales Specialist, 

Claranet Portugal

POR PEDRO TEIXEIRA
Cloud Sales Specialist, Claranet Portugal

https://www.claranet.pt/
https://www.claranet.pt/cloud/cloud-platforms
https://www.claranet.pt/cloud/hybrid-cloud
https://www.claranet.pt/cloud/cloud-strategy
https://www.linkedin.com/in/pedrojorgeteixeira/
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os dados nunca estão em risco, independente-

mente do local onde se encontram e de quem os 

utiliza.

Se não houver estas garantias, estes blind spots 

podem ser potenciados por ciberataques, criar 

blockers na gestão ou colocar em causa a con-

formidade com as regras existentes. Atualmente, 

a privacidade e segurança dos dados são apon-

tados como os principais blockers para a adoção 

de cloud – o que se agrava quando falamos de 

ambientes mais complexos.

3. Controlo de custos em cloud

A Gartner prevê que 60% das organizações pas-

se a utilizar serviços geridos em cloud de um par-

ceiro até 2022 – o dobro do verificado em 2018.

Mas o modelo descentralizado de consumo au-

mentou os custos das organizações de forma ex-

ponencial e, muitas vezes, sem qualquer contro-

lo. As empresas terão que controlar esses custos 

à medida que o uso da cloud aumenta e deverão 

fazê-lo com apoio especializado.

A adoção de ferramentas que forneçam uma visi-

bilidade unificada e granular sobre toda a plata-

forma é fundamental para um crescimento con-

trolado dos custos. 

4. Parceiros focados em soluções

À medida que as empresas continuam a migrar a sua infraestrutura para soluções baseadas 

em IaaS, SaaS e PaaS, a tendência será a necessidade contínua de fornecedores focados nos 

desafios específicos da utilização da cloud e de parceiros que possam operacionalizar, gerir e 

otimizar essas mesmas soluções. Embora o cloud provider seja responsável pelas necessidades 

de infraestrutura, outras componentes terão de ser trabalhadas de forma mais específica para 

resposta ao negócio – trabalhar dados existentes, tecnologia de Artificial Inteligence (AI) e 

Machine Learning (ML) ou Internet of Things (IoT).

Estes parceiros necessitam de perceber como o cloud provider disponibiliza as suas tecnolo-

gias, para que possam garantir que as organizações aproveitam os benefícios existentes da 

melhor forma possível.

5. Tecnologia on demand

Com os custos da cloud controlados, as empresas terão mais receita à sua disposição para 

aproveitar as vantagens dessas soluções e superarem os seus desafios específicos de negócio.

Por outro lado, os cloud providers procurarão impulsionar a inovação e torná-la acessível a 

cada vez mais profissionais, com curvas de aprendizagem baixas e utilização de interfaces de 

low-code.

Sem a necessidade de uma equipa de data scientists, as organizações começarão a ver os be-

nefícios do ML, IA e da automação de uma forma muito tangível, para resolver e aprimorar 

a sua estratégia de negócio.

Alinhando as suas estratégias de utilização da cloud com estas tendências, as organizações 

poderão reforçar as componentes de conformidade, segurança, eficiência, inovação e dispo-

nibilidade dos seus sistemas de IT, ganhando novas armas para impactar a continuidade dos 

seus negócios. 

https://www.claranet.pt/
https://www.claranet.pt/cloud/cloud-platforms/claranet-cloud-platform
https://www.claranet.pt/cloud/cloud-strategy
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“METALLIC GARANTE A CONTINUIDADE DO 
NEGÓCIO E A SEGURANÇA DOS DADOS”

Há poucos meses chegava a Portugal o Metallic, a solução 
de backup como serviço da Commvault. Falámos com Elisa 
Martinez, diretora de desenvolvimento de negócio Metallic em 
Portugal, Espanha e Itália, sobre a reação do mercado português 
a esta nova solução, sobre as suas funcionalidades e, de uma 
forma mais global, sobre o auge dos modelos SaaS. 

O Metallic chegou ao mercado justamente numa altura em que as soluções SaaS estão no 

seu auge. Quais são as grandes vantagens deste modelo para que as empresas estejam a apos-

tar tão fortemente nele?

As empresas têm cada vez mais consciência do valor e a simplicidade operacional que os mo-

delos “como serviço” proporcionam aos seus ambientes.  As soluções SaaS oferecem modelos 

de subscrição simples a custos previsíveis e não obrigam a qualquer investimento de capital, o 

que as torna numa opção atrativa e flexível para as organizações de hoje em dia. 

https://www.commvault.com/
https://www.linkedin.com/in/elisamfrade/
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O que é o Metallic e como foi recebido no mercado português?

Mais do que qualquer outra coisa, o Metallic é a Commvault. 

Trata-se, portanto, de uma solução completa da Commvault de 

backup e recuperação de dados, com tudo o que isso representa.

A adesão ao Metallic está a ser massiva. Há já algum tempo 

que os nossos clientes abordam projetos de digitalização com 

múltiplas fontes de dados, onde a informação se tem tornado 

num elemento crítico para o negócio. E, com a pandemia, cres-

ceu a necessidade de proteger os dados gerados remotamente 

e partilhados através de ferramentas de colaboração na cloud. 

Perante este cenário, o Metallic chegou no momento oportuno, 

já que garante a continuidade do negócio e a segurança da in-

formação de uma forma simples e muito rápida.

Quais são as principais vantagens do Metallic?

O Metallic é uma solução 100% SaaS que permite às empre-

sas responder às suas necessidades de backup e recuperação de 

dados de plataformas como Salesforce, Dynamics ou Microsoft 

365, incluindo as suas aplicações, como: SharePoint, Teams ou 

OneDrive, o que proporciona toda a flexibilidade e escalabili-

dade da cloud aos utilizadores também na sua ferramenta de 

backup.

Porque é necessário contar com una solução de backup na cloud?

Muitas empresas acreditam que os seus fornecedores de serviços cloud lhes 

proporcionam a proteção suficiente e adequada. No entanto, não é bem assim. 

Os fornecedores de serviços cloud protegem a infraestrutura e a disponibilida-

de do serviço, mas não os dados que hospedam (Modelo de Responsabilidade 

Partilhada). É por isso que os dados das aplicações, e qualquer outro dado 

armazenado, arquivado ou alojado na cloud, devem ser tratados do ponto de 

vista da sua proteção da mesma forma que os dados locais: configuração de 

políticas de retenção, recuperação granular, cópias isoladas de dados de origem, 

automatização de tarefas, eDiscovery, gestão de dados para conformidade re-

gulamentar, etc. 

O que diferencia a Commvault e o Metallic de outras soluções da concorrência?

Atualmente, a Commvault é a única empresa capaz de responder com uma 

única plataforma a todas as necessidades de backup e recuperação que os 

clientes possam ter. Hoje, a grande maioria dos nossos clientes está num am-

biente híbrido com uma estratégia de cloud clara, de médio, curto ou longo 

prazo e diferentes graus de maturidade. Portanto, a sua principal necessidade 

é ter o parceiro tecnológico certo para o acompanhar, apoiar e aconselhar na 

sua transição para o modelo que melhor se adapte às suas necessidades hoje, 

e este é o seu mapa para o futuro. Os 25 anos que já temos validam a nossa 

proposta. 

https://www.commvault.com/
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 - Rui Brás Fernandes -
Business Development 

Manager

A IMPORTÂNCIA DA CLOUD E O SEU IMPACTO 
NA CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS

À medida que o tempo passa e que os efeitos da pandemia se fazem sentir, cada vez mais líderes 
empresariais percebem as limitações de não fazerem a migração para a cloud.

POR RUI BRÁS FERNANDES
Business Development Manager

A CLOUD ESTÁ A TORNAR-SE o modelo de IT dominante, ofere-

cendo agilidade, eficiência e flexibilidade para atender às necessida-

des de negócios em constante mudança, mudança essa que faz com 

que os executivos C-level revejam e adaptem os planos de continui-

dade de negócio e que em última análise se resumem a três pontos:

1. Competitividade: a sua força de trabalho é produtiva e colabo-

rativa? Aproveita os dados gerados pelo negócio para melhorar a 

experiência dos clientes e conquistar novos clientes? Otimiza as 

suas operações em termos de custo e eficiência?

2. Resiliência: a sua empresa consegue responder às pressões e opor-

tunidades do mercado com agilidade? A sua organização tem um 

nível adequado de segurança, face ao crescente número de ameaças?

3. Inovação: os modelos atuais permitem inovar através de me-

lhorias e / ou novas soluções? A organização consegue perceber e 

antecipar mudanças ou transições de mercado 

e responder de forma eficaz? 

Muitos dos seus concorrentes estão a responder 

sim a estas questões. E todos os que responde-

rem negativamente encontram-se (consciente ou 

inconscientemente) numa situação desafiante. 

A RESPOSTA FREQUENTEMENTE ESTÁ 
NOS DADOS (DATA IS THE NEW GOAL)
A recolha e tratamento dos dados do negócio, 

para auxílio a tomadas de decisão é fulcral e 

benéfica para qualquer organização.

O aprimoramento de uma plataforma de da-

dos baseada em cloud permite dotar as equi-

https://www.pt.logicalis.com/
https://www.linkedin.com/in/ruibrasfernandes/
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pas de agilidade, multiplicando a velocidade 

de desenvolvimentos a curto prazo. 

Hoje sabemos que o sucesso de uma organiza-

ção é fortemente influenciado pela eficácia da 

abordagem da informação que recolhe e pro-

cessa. No entanto, recolher, organizar e otimi-

zar estes dados é uma tarefa complicada. 

Ao concentrarem-se na construção de uma ar-

quitetura digital inteligente baseada em tecno-

logias cloud, as empresas ativam o valor dos 

dados e colhem os seus frutos de uma forma 

mais rápida e eficaz, tendo ao seu dispor um 

conjunto de ferramentas para o efeito. Ao co-

locar os dados no centro da evolução organi-

zacional, as empresas podem obter uma visão 

clara de todo o seu ecossistema, tomar decisões 

informadas e criar agilidade nos negócios.

AGILIDADE DOS NEGÓCIOS É CRÍTICA
A agilidade dos negócios é alcançada pela 

adaptação rápida às necessidades do merca-

do. E a COVID-19 transformou para sempre 

o mercado, especialmente no que respeita à 

adoção do digital. As empresas precisam de 

se adaptar rapidamente, ou correm o risco de 

perder terreno para os concorrentes que já es-

tão mais avançados na transformação digital.

Organizações que já utilizam soluções de cloud 

podem beneficiar de menores “time to mar-

ket”, que alinhem a infraestrutura de IT, com 

as metas e objetivos de negócios. 

Podem ainda escalar processos de IT conforme 

necessário, otimizando o uso dos ativos. 

A SEGURANÇA ESTÁ NA BASE DA 
RESILIÊNCIA 
As ciberameaças estão a aumentar e prevê-se 

que continuem a crescer na ordem dos 25% 

durante o ano 2021. Mesmo para empresas 

que já estão na cloud, vemos uma oportunida-

de de definir e implementar melhores políticas 

de segurança, para mitigar vulnerabilidades e 

reduzir o risco de ataques futuros.

As organizações devem continuar a adaptar as 

suas abordagens de segurança e investir em no-

vos modelos. A única abordagem eficaz para a 

segurança e a resiliência dos negócios é uma 

abordagem de arquitetura holística – que seja 

de gestão fácil, adaptável, responsiva e desen-

volvida com o parceiro certo.

CONTRATAR ESPECIALISTAS
Ainda é difícil para alguns executivos C-Level,  

perceberem o contributo da migração para 

cloud, para a tão desejada agilidade empresarial.  

O desafio? O ritmo da inovação proveniente 

da Microsoft e de outros fornecedores de cloud 

pública exige um investimento significativo 

para interpretar e traduzir as inovações em so-

luções que atendam os objetivos dos negócios. 

Este investimento, para a maioria das organi-

zações é simplesmente proibitivo, mas crítico 

caso queiram permanecer competitivas e na 

vanguarda da tecnologia.

Trabalhar com um parceiro de confiança, como 

a Logicalis, elimina esse desafio. 

A experiência da Logicalis com clouds priva-

das, hosted, híbridas e públicas garante que as 

empresas recebam um ambiente seguro, ágil, 

escalável e universalmente disponível, ao mes-

mo tempo que obedece aos mais rígidos pa-

drões de segurança, independentemente do lo-

cal em que os sistemas operam.

Saiba mais sobre as soluções cloud da Logicalis.  

pt.logicalis.com 

https://www.pt.logicalis.com/
https://www.pt.logicalis.com/
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CLOUD XaaS – O ALINHAMENTO PERFEITO 
ENTRE A OFERTA E A PROCURA

POR JOSÉ GOMES 
IT Operations, Cloud & Security 

Associate Director na Noesis

- José Gomes -
IT Operations, Cloud & 

Security Associate Director 
na Noesis

De acordo com algumas estimativas, o mercado global de XaaS deverá apresentar um CAGR de 
25,5% entre 2021 e 2026. Sendo um número impressionante, importa entender este fenómeno 

para que as empresas que ainda não tiraram partido dos modelos as a Service o possam fazer, com 
todas as vantagens. 

COMO SABEMOS, em 2020 assistimos à hiper aceleração 

da digitalização transversal da economia: em todos os seg-

mentos, em todos os setores de atividade e em todas as di-

mensões. A cloud, nas suas variadas configurações, desempe-

nhou um papel central nesse processo. Há dois números da 

IDC que nos mostram isso: o IT spending em cloud corpora-

tiva, tanto pública como privada, aumentou 35% em relação 

a 2019, enquanto os gastos fora da cloud diminuíram 8%.

Em 2021, as organizações estão em pleno processo de acele-

ração digital (se não estão, deviam). A aproveitar para arru-

marem a casa, a tornarem os seus processos operativos mais 

eficientes, e a encontrarem na tecnologia sofisticada a peça 

que faltava para incorporar inovação e modelos de ne-

gócio mais adaptados a este novo normal, de forma a 

prevalecerem e a ganharem vantagem competitiva sus-

tentável no mercado.

O futuro da cloud perspetiva-se animador. É esperada 

uma curva de recuperação económica lenta, mas sus-

tentada, sendo altamente provável que os mesmos prin-

cípios se continuem a a aplicar até, pelo menos, ao final 

de 2022, sendo expectável que continuemos a assistir 

à adoção de serviços cloud cada vez mais inovadores e 

em linha com as necessidades do IT, no crescente papel 

e relevância que este desempenha para o negócio.

https://www.noesis.pt/
 https://www.linkedin.com/in/jmbgomes/
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Mas a que se deve a elevada taxa de adoção da cloud? Em primeira 

instância, resulta do facto de a proposta de valor da cloud assentar em 

modelos as a Service, sendo porventura esta a grande virtude da cloud. 

Vejamos:

• Durante a pandemia, os modelos as a Service foram os que melhor 

responderam às necessidades do mercado: a reinvenção do negócio, no-

vos modelos de negócio adaptados aos novos requisitos da procura, no-

meadamente o foco em servir os clientes pelos canais digitais, a rápida 

incorporação de inovação, o speed-to-market, a aceleração da transição 

para o trabalho remoto, resiliência, agilidade, escalabilidade, flexibili-

dade (e outras palavras acabadas em “ade”). 

• Tudo isto, ao mesmo tempo que se procurava racionalizar a escassez 

de recursos financeiros, humanos e materiais (por via da redução abrup-

ta no top line e erosão de margens) através de estratégias de investimen-

to optimizadas e de aumento da eficiência operacional. 

Em termos de barreiras, não creio que hoje faça muito sentido existi-

rem barreiras à adoção destes modelos, para além das tradicionais de 

segurança, lock-in, regulatórias, propriedade intelectual ou relativas a 

políticas transnacionais. 

Adicionalmente, pode ainda subsistir resistência à mudança por via da 

crescente adoção de ambientes híbridos e multicloud. Este fenómeno, 

sobretudo em organizações com grandes departamentos de IT, pode 

ampliar questões de ordem quase filosófica, no sentido da refundação 

do papel do IT enquanto agente que garante o governance de ecossiste-

mas cada vez mais alargados, heterogéneos e complexos.

Em jeito de resumo, diria que a cloud as a Service está bem e veio defini-

tivamente para ficar. A cloud, nas suas diferentes composições e mode-

los, é hoje incontornável. Todos os estudos apontam para o crescimento 

sustentável da penetração dos modelos cloud, com amplo destaque para 

modelos híbridos e multicloud, sem esquecer as empresas 100% digitais 

que nascem já com tudo na cloud (all-in-cloud).

A crescente tendência da migração de aplicações para a cloud e a sua 

exposição como serviços sobre a internet vai continuar, simplesmen-

te porque é uma tendência que está alinhada com as necessidades de 

mercado: a canalização dos escassos recursos para atividades mais pro-

dutivas e projetos de maior valor, a preferência por modelos sem inves-

timento inicial (OpEx vs. CapEx), a otimização de custos operacionais 

(pela redução da mão de obra especializada e de modelos de licencia-

mento obsoletos, por exemplo), o acesso rápido à inovação, o speed-to-

-market, etc.

Cruzando isto com a proposta de valor da cloud:  agilidade, flexibili-

dade, escalabilidade, pay-as-you-go, etc., percebe-se porque o mercado 

de IT intensificou esta tendência de massificação de workloads apli-

cacionais para a cloud e democratizou os modelos de subscrição (as a 

Service). 

Portanto, a oferta Cloud XaaS alinhou com a procura. 

https://www.noesis.pt/
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O TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS DEVE 
COMPREENDER QUE A CLOUD É O PRESENTE 

E O FUTURO
Hugo Oliveira é Sales Director da Sage Portugal e fala sobre a solução 
Sage X3 e de que forma é que esta tem apoiado a gestão financeira 
das empresas, da aposta em SaaS e do estado atual da cloud.

Em que consiste a oferta do Sage X3?

O Sage X3 é uma solução de gestão empresarial de próxima geração que ajuda as empresas a crescer 

mais rápido, com uma gestão e organização eficientes. Proporciona gestão financeira, da cadeia de 

distribuição e da produção mais rápidas, intuitivas e adaptáveis e permite reduzir os custos e a com-

plexidade dos sistemas ERP tradicionais. Em Portugal o X3 está a apoiar a gestão de mais de 500 

empresas de todas as indústrias, a grande maioria delas instalada em ambiente cloud.

Quais os principais benefícios desta solução?

O X3 demonstra o nosso empenho em conseguir soluções cloud líderes, que apoiam a digitalização 

das empresas e as capacitam para o trabalho remoto, controlando todo o negócio a partir de uma 

interface única e muito fácil de utilizar. É a solução mais conveniente existente no mercado nacio-

nal, no segmento Mid Market, em termos de relação preço / qualidade, robustez e tecnologia. Al-

https://www.sage.com/pt-pt/
https://www.linkedin.com/in/hugo-ferraz-oliveira-5028887/
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gumas soluções locais não atingem os níveis de 

qualidade do X3 e outras, globais, não foram 

pensadas para o tecido empresarial português 

– que tem o mesmo dinamismo e complexida-

de do que noutros países, mas não comporta 

uma estrutura de custos para os manter.

Como é que o Sage X3 tem apoiado a gestão 

financeira das empresas?

O Sage X3 é uma grande ajuda para as empre-

sas pois permite uma gestão financeira muito 

facilitada. Oferece precisão e visibilidade glo-

bais em tempo real, ao mesmo tempo que cum-

pre os requisitos locais – e isto permite contro-

lar perfeitamente os resultados finais. É uma 

solução que favorece a automação de tarefas, 

bem como a colaboração entre departamentos 

e respetiva produtividade, permitindo simpli-

ficar e melhorar os fluxos de trabalho de or-

çamentos e contabilidade, gestão de ativos e 

relatórios financeiros. 

Também o Sage Enterprise Intelligence, uma 

intuitiva solução de Business Intelligence in-

tuitiva integrada X3, ajuda a reduzir o tempo 

gasto em análises e elaboração de relatórios 

e a tomar decisões mais rápidas e coerentes. 

Permite a análise de dados de modo autossu-

ficiente, eliminando a necessidade de utilizar 

ferramentas distintas e de possuir um con-

junto de competências específicas, promo-

vendo a redução do tempo até à tomada de 

decisão.

Como define o estado atual no que diz respeito 

à Cloud?

Para a Sage, o tecido empresarial português 

deve compreender que a cloud é o presente e 

o futuro. A pandemia veio acelerar muito a 

compreensão do seu valor, e consequente ado-

ção, mas sentimos também que ainda há um 

longo caminho a percorrer. Há já vários anos 

que a nossa grande aposta é o modelo SaaS, 

que acreditamos ser o caminho indicado para 

cobrir as necessidades das empresas que atra-

vessam processos de transformação digital. 

Muitas previsões indicam que a cloud vai con-

tinuar a ser uma aposta segura a médio e lon-

go prazo, e são inúmeros os desenvolvimentos 

que começam a surgir e a ser implementados, 

como Platform-as-a-Service (PaaS), Infraes-

tructure-as-a-Service (IaaS), serviços de cloud 

pública e privada, etc. Uma das grandes bar-

reiras será mesmo a falta de expertise in-house 

para aplicar estas soluções adequadamente, e é 

por isso que na Sage pretendemos, mais do que 

nunca, transmitir o nosso conhecimento neste 

âmbito – e não apenas aos parceiros e clientes 

que nos acompanham, mas a todas as empre-

sas nacionais.

Expetativas e objetivos de futuro para a aposta 

SaaS da Sage?

O nosso objetivo é continuar a ser a melhor 

empresa de SaaS do mercado – e a nossa li-

derança em Portugal é um indicador de que o 

estamos a conseguir. O SaaS é o futuro e que-

remos continuar a acompanhar o canal na sua 

transição – gradual, mas urgente – para esta 

realidade, que poderá garantir lucros mesmo 

perante cenários mais adversos. O objetivo da 

Sage é ser uma “Great SaaS Company” e isso 

significa ter todo o nosso portfólio em SaaS. 

Em Portugal essa transformação está a decor-

rer a um excelente ritmo: todo o portfólio de 

soluções Mid Market já disponível em SaaS; o 

mês passado lançámos o Sage XRT em SaaS; e 

contamos migrar já este ano 50% dos clientes 

para esta realidade. 

https://www.sage.com/pt-pt/
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TORNAR AS LOCALIZAÇÕES EDGE COMPUTING 
VERDADEIRAMENTE AUTÓNOMAS

A infraestrutura hiperconvergente (HCI, na sua sigla em inglês) resolve muitos problemas que, 
historicamente, preocupam os gestores de data centers – desorganização, complexidade da gestão, e 
os elevados custos de atualização e manutenção criados pelas diversas caixas Ethernet, servidores e 

sistemas de armazenamento. 

POR ACÁCIO ALVES 
Solutions Architect, Schneider Electric

A HIPERCONVERGÊNCIA remove estes elementos, combinando as 

funções de data center num único nó – e, assim, torna-se ideal para 

localizações edge computing sem pessoal, que podem tornar-se verda-

deiramente autónomas.

À medida que as empresas implementam ambientes edge, os gestores de 

IT colocam diversas questões aos fornecedores de serviços geridos e de 

soluções de IT, como por exemplo: “O meu CIO pretende implementar 

um micro data center edge autónomo em cada uma das nossas filiais até 

ao fim deste mês. Como posso instalar e realizar a manutenção destes 

locais num território tão amplo?”

Estas questões colocadas a partir das “trincheiras” representam, então, 

uma oportunidade para que os fornecedores de serviços de IT possam 

https://www.se.com/ww/en/
https://www.linkedin.com/in/ac%C3%A1cio-alves-683a2427/
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oferecer mais valor acrescentado e consolidar a sua posição de consulto-

res, proporcionando e gerindo localizações edge hiperconvergente de forma 

remota. É também uma ótima oportunidade para adaptar o negócio a um 

mercado em rápido crescimento – de facto, um estudo da IDC revelou que 

40% dos utilizadores planeia subcontratar as suas iniciativas edge.

MANTER A RESILIÊNCIA DAS LOCALIZAÇÕES DE EDGE COMPUTING
A fiabilidade é a grande prioridade dos clientes no que diz respeito às 

suas localizações edge – manter todas as operações a funcionar de forma 

ininterrupta sobrepõe-se a tudo o resto. Afinal de contas, as redes de edge 

computing suportam aplicações de missão crítica, sendo essenciais para a 

transformação digital, à medida que as empresas tiram partido da IoT e de 

tecnologias avançadas para ganhar agilidade e melhorar a experiência de 

cliente. Mesmo quando há falhas na ligação de uma localização à WAN ou 

à infraestrutura offsite, é importante que a operação continue sempre em 

funcionamento.

Atualmente, as soluções HCI são sistemas de dois nós que podem operar 

um micro data center ou uma localização edge de forma completa, oferecen-

do processamento, armazenamento, proteção de dados e bateria de reserva. 

Contudo, estes sistemas exigem um terceiro nó, uma “testemunha”, para 

garantir a consistência dos dados em todo o sistema de ficheiros agrega-

dos na HCI. A testemunha, que opera de forma remota noutra localização, 

mantém a consistência no cluster mesmo que um dos nós fique offline. Esta 

abordagem é, no entanto, dispendiosa, especialmente se aplicada em todas 

as localizações de uma rede edge.

INOVAÇÃO ACESSÍVEL
Para enfrentar este desafio, a Schneider Electric uniu-se à Cisco para 

oferecer uma solução inovadora e rentável que melhora a fiabili-

dade no edge. As soluções Cisco HyperFlex™ de dois nós podem 

contar com uma Testemunha Local / Conectada, sem o custo de um 

nó de computação adicional. Esta funcionalidade está incorporada 

nas Cartas de Gestão de Rede (NMC) de última geração da APC, 

colocados na parte traseira das UPS da marca e que dão suporte ao 

cluster de um local edge. Combinando um NMC com testemunha 

incorporada e o HyperFlex, é possível prevenir tempos de paragem 

durante uma perturbação de energia, pois a UPS mantém as opera-

ções em funcionamento.

Esta solução conjunta mantém os custos baixos e elimina a necessida-

de de quóruns baseados na cloud para implementar esta funcionalida-

de crítica no NMC. É também a única solução do mercado a oferecer 

esta capacidade, fazendo da HCI uma solução edge verdadeiramente 

completa, pois elimina a necessidade de um terceiro nó – físico ou na 

cloud – numa solução de dois nós, bem como a dependência na WAN.

Inovações como esta são ótimas notícias para os fornecedores de 

soluções de IT, que contam agora com as ferramentas necessárias 

para garantir aos clientes disponibilidade e resiliência nas suas im-

plementações edge. Finalmente, desta forma as equipas de IT es-

tarão também mais libertas para se dedicarem a funções mais es-

senciais nas operações, o que contribuirá ainda para o aumento da 

produtividade e do rendimento das operações. 

https://www.se.com/ww/en/
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“A TECNOLOGIA 
NÃO PROPORCIONA 
SOLUÇÕES MÁGICAS”
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Ensinar e aprender é uma atividade intrinsecamente humana. As tecnologias são 
instrumentos que complementam e ajudam a melhorar essa tarefa, tornando-a mais eficaz 

e mais rica. O grande desafio continua a ser o acesso universal aos meios digitais.

FÁTIMA FERRÃO

O SETOR DA EDUCAÇÃO foi um dos mais 

afetados pela pandemia tendo, contudo, reve-

lado uma capacidade de adaptação e de resi-

liência sem precedentes. Alunos e professores 

foram obrigados a deixar as suas zonas de con-

forto, e a embarcar numa aventura de apren-

dizagem remota, na qual a tecnologia teve um 

papel essencial. Sem estas ferramentas de apoio 

à comunicação à distância e ao ensino, a escola 

não teria sido capaz de manter-se em funciona-

mento, prejudicando mais ainda a população 

escolar. 

O primeiro grande desafio foi, na opinião de 

Rita Miguel, a reação a uma crise inesperada 

que “obrigou a passar do tradicional ensino 

presencial para um ensino remoto”. Mas, ul-

trapassada a primeira onda de choque, “mul-

tiplicaram-se os exemplos práticos de como a 

tecnologia poderá ser utilizada para apoiar a 

educação”, diz a diretora de marketing, comu-

nicação e cidadania da IBM Portugal. “O que 

todos aprenderam ao longo desse processo vai 

seguramente influenciar o futuro próximo da 

educação, tornando-a mais flexível, inclusi-

va, autónoma e personalizada”, complementa 

Rui Grilo, diretor de educação da Microsoft  

Western Europe.

Já Pedro Coelho, lead de computação pessoal 

na HP Portugal, acredita que “o período pan-

démico criou uma janela única de oportuni-

dade para repensar a educação”. Na sua opi-

nião, a pandemia veio reforçar que o ensino e 

a aprendizagem não devem ocorrer apenas no 

espaço físico da escola. “Foi possível verificar 

que o ensino à distância pode complementar 

o ensino presencial, e que a tecnologia pode 

potenciar, em ambas as modalidades, um con-

junto de experiências que enriquecem os con-

textos de ensino e aprendizagem”, reforça. 

A comprovar esta ideia, o estudo YouGov  

Teacher, apoiado pela Microsoft, revela que 

83% dos professores sente que a aprendizagem 

não está limitada por uma hora e local específi-

cos. A mesma pesquisa revelou ainda que 71% 

dos professores sente que a tecnologia ajudou 
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a capacitá-los em formas que melhoram o ensi-

no e as suas capacidades, e que 82% considera 

que o último ano acelerou o ritmo no qual a 

tecnologia impulsionou a inovação no ensino e 

na aprendizagem. Contudo, como alerta David 

Justino, professor catedrático na Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas da Universidade 

Nova de Lisboa, “a tecnologia não nos pro-

porciona soluções mágicas”. Para o também 

ex-ministro da educação, a tecnologia é um 

instrumento decisivo para melhorar as apren-

- Pedro Coelho, HP Portugal - - Rita Miguel, IBM -- Filinto Lima, ANDAEP -

dizagens, mas o fundamental do processo de 

ensino terá de continuar a basear-se “numa re-

lação humana rica, entre alunos e professores, e 

em ambientes estimulantes de aprendizagem”. 

Com novos instrumentos, reforça, não é possí-

vel continuar a ensinar da mesma maneira. “É 

urgente pensar em novas abordagens pedagó-

gicas de forma a permitir que todos os alunos 

possam usufruir das mesmas oportunidades de 

aprendizagem”. Uma opinião partilhada por 

Filinto Lima, presidente da Associação Nacio-

nal de Diretores de Agrupamentos e Escolas 

Públicas (ANDAEP), que recorda a importân-

cia do acesso universal aos meios informáticos, 

plataformas digitais e rede de Internet. “Estes 

são alguns dos objetivos, mas também desa-

fios, para o pós-pandemia”.

APRENDER COM AS LIÇÕES DA 
PANDEMIA
Aproveitar as aprendizagens que o período 

pandémico permitiu reunir para potenciar e ti-

https://www.linkedin.com/in/pedro-coelho-310463/
https://www.linkedin.com/in/rita-miguel-rodrigues-42077252/
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rar maior partido das tecnologias enquanto 

ferramentas no processo educativo são, para 

Pedro Coelho, lições a reter e a não esquecer. 

“Só assim podemos continuar a evoluir na 

adoção de novas (ou reformuladas) estraté-

gias de ensino, potenciadas pela tecnologia, 

seja em sala de aula ou assumindo a casa e 

outros espaços exteriores como uma exten-

são natural da Escola”. Rui Grilo acrescen-

ta: “O que todos aprenderam ao longo desse 

processo vai seguramente influenciar o futu-

ro próximo da educação, tornando-a mais 

flexível, inclusiva, autónoma e personaliza-

da”. O responsável da Microsoft defende 

que a tecnologia é fundamental porque tor-

na possível ensinar de forma diferente, utili-

zando recursos que não existiriam sem estas 

ferramentas. E exemplifica: “a quantidade 

de recursos educativos digitais que estão 

disponíveis permite que, com a orientação 

do professor, os alunos possam explorar de 

forma autónoma novos conteúdos, utilizan-

do depois o tempo em aula para explorar as 

aplicações desses conceitos”. 

Menos otimista, David Justino acredita que 

o stock de conteúdos educacionais continua 

a ser muito reduzido. “Nestes domínios seria 

"A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA 
ESTAVA OBSOLETA, A DISPONIBILIDADE DE 
COMPUTADORES ERA LIMITADA"
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bom que olhássemos com atenção para a necessidade de apetrecharmos as escolas com esses 

instrumentos, que tanto poderão ajudar no ensino à distância como no presencial”. Para o 

professor há, no entanto, outros ensinamentos a retirar desta situação. “A infraestrutura tec-

nológica estava obsoleta, a disponibilidade de computadores era limitada, e a desigualdade 

de acesso acabou por marcar diferenças substanciais”.

Na opinião de Filinto Lima, não fosse a resiliência demonstrada pela comunidade educativa 

- alunos, professores/educadores, pessoal não docente, pais e encarregados de educação… -, 

as carências e as desigualdades entre alunos teriam sido ainda mais evidentes. “A solidarie-

dade, através da disponibilização de material digital e rede Wi-Fi para todos os discentes, ou 

a entrega de cabazes alimentares e outros bens essenciais, foram das lições mais importantes 

que a pandemia concedeu à educação”, diz o presidente da ANDAEP. Já do lado institucio-

nal, Filinto Lima critica as decisões governamentais, “manifestamente remediativas e pouco 

antecipatórias”. Como exemplo, o professor destaca a decisão reativa do Governo ao anun-

ciar a universalização do acesso e utilização de recursos didáticos e educativos digitais por 

todos os alunos e docentes, uma promessa que, acredita, será cumprida somente no próximo 

ano letivo.

Precisamente com o objetivo de reduzir as desigualdades, Rita Miguel destaca a importância 

da estratégia europeia que pretende dotar 80% dos europeus de competências digitais ao 

longo da próxima década. Uma meta que, por cá, conta com a ajuda do Plano de Recupera-

ção e Resiliência (PRR) que, para a Educação Digital e a promoção da inovação educativa e 

"O DESENVOLVIMENTO DAS 
COMPETÊNCIAS DIGITAIS, 
A SUA INTEGRAÇÃO 
TRANSVERSAL E A 
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA 
EDUCATIVO É UM DOS 
OBJETIVOS DO PRR"

- Rui Grilo, Microsoft Western Europe -

https://www.linkedin.com/in/ruigrilo/
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pedagógica, conta com um orçamento de 559 

milhões de euros. “O desenvolvimento das 

competências digitais, a sua integração trans-

versal nas diferentes áreas curriculares, e a 

modernização do sistema educativo, com vista 

ao desenvolvimento de competências em tec-

nologias digitais, é um dos objetivos do PRR”, 

salienta a diretora de marketing da IBM. 

EQUILÍBRIO DIGITAL É UM DOS 
DESAFIOS
Aproveitar a motivação e o interesse que a uti-

lização das tecnologias e das ferramentas di-

gitais promove junto dos alunos será um dos 

desafios do pós-pandemia. “O grande desafio 

que se coloca hoje a professores, alunos e fa-

mílias é perceber como continuar a tirar par-

tido destes novos recursos com os quais ga-

nharam familiaridade durante a pandemia”, 

aponta Rui Grilo. Filinto Lima é mais caute-

loso. O responsável da ANDAEP acredita que 

estes recursos devem integrados nas aulas, 

“mas apenas por decisão ponderada do pro-

fessor, tendo em conta a matéria a lecionar, o 

projeto a empreender, o trabalho a apresentar 

e a turma em causa”. O professor alerta para 

o perigo de acreditar que a utilização des-

tas ferramentas é sempre vantajosa, uma vez 

que isto não acontece em todos os contextos.  

David Justino concorda e defende a importân-

cia de generalizar o uso das TIC em sala de 

aula. Mas, para que seja eficaz, “é preciso ino-

var ao nível da pedagogia, da produção e con-

teúdos e da integração das diferentes soluções 

em ‘packages’ multifuncionais”, acrescenta. 

A personalização e centralidade do aluno é, na 

opinião de Pedro Coelho, uma das possibilida-

des desta inovação e mudança. “A tecnologia 

continua a ser um meio para uma educação 

mais completa, mais rica e centrada no aluno”. 

Na sala de aula, defende, a tecnologia, na forma 
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de computadores pessoais, quadros interativos 

ou outros equipamentos e soluções de colabo-

ração, “permitirão ao professor reinventar as 

suas metodologias de ensino ou a adoção de 

atividades que irão estimular que cada aluno 

faça o seu caminho de aprendizagem, ao seu 

ritmo, em interação com recursos digitais que 

o professor selecionará previamente”.

Mas o equilíbrio no recurso à tecnologia apli-

ca-se também quando o tema é o ensino à dis-

tância. Para o ex-ministro da educação, este 

modelo pode ser uma boa solução como com-

plemento do ensino presencial, “mas torna-se 

mais valioso em situações especiais”, destaca. 

Por exemplo, na educação de adultos, permi-

tindo o acesso ao ensino a partir de casa, na 

utilização por parte de populações itineran-

tes, ou em locais com dificuldade de acesso à 

escola. 

Já Filinto Lima recorda que a escola é um ‘ele-

vador social’ que, quando movido com recur-

so ao não presencial “sobe muito lentamente 

para alguns, e desce (de forma abrupta) di-

versos patamares para outros, principalmente 

para aqueles alunos sem retaguarda familiar 

ou condições socioeconómicas estáveis”. É 

por isso que o presidente da ANDAEP de-

fende a utilização do ensino remoto apenas 

em situações pontuais, de emergência, como 

aconteceu durante a pandemia. No entanto, 

acredita que as competências digitais desen-

volvidas à distância por força da pandemia 

deverão ser rentabilizadas “ao serviço do 

processo de ensino-aprendizagem, pelo con-

tributo que podem acrescentar para potencia-

lizar oportunidades de progressos na procu-

ra e aquisição de conhecimentos e saberes”. 

Rita Miguel partilha de opinião semelhante. 

“O ensino à distância e as potencialidades 

das ferramentas tecnológicas que o suportam, 

não se esgotam nesta opção entre presencial 

e remoto”, diz. A inovação educativa e peda-

gógica - possível através do desenvolvimen-

to de competências em tecnologias digitais -, 

A UTILIZAÇÃO DO ENSINO 
REMOTO DEVE SER FEITA 
"EM SITUAÇÕES PONTUAIS, 
DE EMERGÊNCIA, COMO 
ACONTECEU DURANTE A 
PANDEMIA"

- Vasco Sousa, Storage Craft -

https://www.linkedin.com/in/vascohomemsousa/
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bem como os efeitos positivos ao nível do su-

cesso escolar e do abandono escolar precoce, 

são disso exemplo, defende a responsável de 

comunicação da IBM Portugal. “Diria que o 

futuro da educação assentará numa estreita ar-

ticulação entre diferentes metodologias de en-

sino, com uma forte componente de trabalho 

prático e colaborativo, sendo fundamental as-

segurar uma maior proximidade entre aquilo 

que é ensinado (e o que os alunos aprendem), 

e as competências que o mercado de trabalho 

necessita e procura”, reforça. 

Numa perspetiva puramente tecnológica, mas 

igualmente importante, Vasco Sousa destaca a 

importância do armazenamento de dados, que 

considera um dos grandes desafios do presente 

e do futuro. “Fruto da adoção de novos for-

matos de conteúdos nas escolas, nomeadamen-

te de imagens e de vídeos, o ritmo de cresci-

mento de dados é exponencial e levanta várias 

questões”. Para o channel account manager da  

StorageCraft, empresa especializada em solu-

ções de armazenamento e cloud, as principais 

[questões] passam por saber como, onde e du-

rante quanto tempo será necessário armazenar 

estes dados, ou se o arquivo histórico deverá 

passar de imediato para a cloud, mantendo 

apenas os dados mais recentes dentro de por-

tas. A par com a segurança, a escalabilidade 

dos dados são temas que tendem agora a en-

trar em todos os setores, de forma transversal. 

E a educação não é exceção. “Hoje já tomamos 

por adquirido que as ferramentas de colabora-

ção assentem em modelos cloud, pela simplici-

dade e rapidez de utilização, mas o mesmo não 

se aplica ao tema da salvaguarda de dados”, 

salienta o responsável da Storage Craft que, 

recorda que a responsabilidade de salvaguarda 

e cópias de segurança de longa duração dos 

dados em plataformas colaborativas como o 

Office 365 ou o Google Workspace é dos utili-

zadores. “E cabe-lhes a eles assegurar que têm 

ferramentas para realizar essas cópias de segu-

rança de forma regular, até pelo seu valor ao 

nível da propriedade intelectual”, reforça. 

IA, REALIDADE AUMENTADA, IOT E 5G NA 
ESCOLA
Serão a qualidade do ar ou a temperatura fato-

res determinantes para a atenção dos alunos? 

Como nos podemos adaptar às caraterísti-

cas pessoais de cada aluno quando aprende? 

Será possível prevenir o abandono e aumentar 

“Ao utilizar plataformas educativas, ao equipar espaços 
físicos da escola com dispositivos IoT e ao garantir um 

acesso de qualidade à Internet, estamos a gerar dados sem 
precedentes sobre o processo educativo”
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o sucesso e a motivação com recomendações 

personalizadas para cada aluno? A resposta a 

estas questões pode, já hoje, ser dada com o 

apoio de tecnologias exponenciais como a In-

teligência Artificial (IA) e está longe de ser fic-

ção científica. Por exemplo, a Microsoft está 

a trabalhar num projeto piloto com a Cidade 

de Helsínquia precisamente para otimizar o 

processo educativo utilizando IA e “Learning 

Analytics” para melhorar o ensino.

Também por cá, a IA já está presente, discreta-

mente, quando pedimos ao telefone para tra-

çar a rota para o destino, ou quando vemos 

a tradução automática de um sítio Internet. E 

na escola, refere Rui Grilo, também é possível 

recorrer a esta e outras tecnologias. E exempli-

fica: “ao utilizar plataformas educativas como 

o Microsoft 365 na sala de aula, ao equipar os 

espaços físicos da escola com dispositivos IoT 

inteligentes, e ao garantir um acesso perma-

nente de qualidade à Internet (com uma liga-

ção 5G ou outra tecnologia), estamos a gerar 

dados sem precedentes sobre o processo educa-

tivo”. De forma ética e responsável, acrescenta 

o diretor de educação da Microsoft, é possível 

tirar partido da IA para descobrir padrões que, 

até agora, são invisíveis para quem ensina.

Rui Grilo defende também a inclusão da IA 

nos currículos das escolas e universidades, em 

todas as áreas, “para preparar esta geração 

para um mundo no qual os computadores se 

programam a si próprios”. Só assim, acredita, 

será possível preparar essa geração para os em-

pregos que ainda não foram inventados, mas 

nos quais muitos trabalharão. 

Na perspetiva de Pedro Coelho, iremos igual-

mente assistir à exploração de novas tecnolo-

SECTOR | EDUCAÇÃO
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gias que, além de interativas, são também imersivas, como a Reali-

dade Aumentada ou Realidade Virtual, e que permitem experienciar 

situações e conteúdos que, de outra forma, se limitariam a uma pá-

gina de um livro e que dificilmente seriam assimilados pelos alunos. 

“A Realidade Aumentada pode tornar numa experiência um simples 

conteúdo”, completa Rui Grilo. 

Rita Miguel vai ainda mais longe. “A nanotecnologia, a inteligên-

cia artificial, a Internet das Coisas, as ciências da computação, a 

automação e robótica fornecem múltiplas soluções para os proble-

mas atuais da sociedade e são aplicáveis em vários setores como a 

indústria, a saúde, ou a banca, pelo que constituem uma oportuni-

dade única ao nível da educação e formação, mas também ao nível 

profissional”. A diretora de comunicação e marketing acredita que 

é fundamental promover, desde cedo, o interesse e a exposição dos 

estudantes a profissões ligadas a áreas mais tecnológicas, com vista 

a contribuir de forma eficaz para um aumento da empregabilidade. 

No entanto, para tal, continua a ser necessário dar o primeiro passo: ga-

rantir um acesso universal aos equipamentos, rede e ferramentas tecnoló-

gicas. A este nível, defende Rita Miguel, a colaboração entre entidades dos 

setores público e privado terá um papel chave.

Voltando a referir-se ao PRR, a responsável da IBM aponta a reforma da 

educação digital, com vista a reduzir as desigualdades sociais e educativas 

no acesso ao mundo digital, como essencial para atingir estes objetivos. 

“Garantindo o acesso de todos ao uso das tecnologias e a ferramentas que 

contribuam para o desenvolvimento de competências digitais, estaremos 

a contribuir para diminuir os riscos de exclusão e as desvantagens nos 

processos de aprendizagem, numa ótica de equidade e inclusão”. Contu-

do, alerta, isto só será possível se todos os participantes neste ecossistema 

- empresas, setor público, organizações do setor educativo, sociedade – fo-

rem capazes de trabalhar em conjunto e assegurar as condições necessárias 

para que os projetos e ferramentas educativas estejam acessíveis a todos. 

“Este é certamente o caminho para a educação do futuro”, conclui. 

SECTOR | EDUCAÇÃO

A REFORMA DA EDUCAÇÃO DIGITAL, COM VISTA A REDUZIR AS 
DESIGUALDADES SOCIAIS E EDUCATIVAS NO ACESSO AO MUNDO 
DIGITAL, É ESSENCIAL PARA ATINGIR ESTES OBJETIVOS 
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“DO NOSSO PONTO DE VISTA, A TECNOLOGIA 
TEM QUE SERVIR UM PROPÓSITO E DEVE SER 

ACESSÍVEL A TODOS”

Ricardo Oliveira, Field Sales Manager West Iberia da Citrix, 
explica quais os desafios que a pandemia causou na educação 
e de que maneira é que podem ser ultrapassados pela 
transformação digital das instituições de ensino.

A pandemia provocou uma verdadeira disrupção não só no trabalho remoto, como tam-

bém na aprendizagem remota. De que maneira é que as instituições de ensino estão a 

levar a cabo a sua transformação digital?

Consideramos que têm existido uma série de esforços por parte das instituições de ensino para 

se adaptarem a esta nova realidade que nos confronta com interrupções súbitas do ensino 

presencial. No entanto, notamos que este processo de transformação digital no ensino mui-

tas vezes ainda se encontra orientado a soluções tradicionais que não aportam a mobilidade,  

 performance, segurança e experiência de utilizador que esta transformação requer nos 

dias de hoje.

https://www.arrow.com/ecs/pt/
https://www.citrix.com/
https://www.linkedin.com/in/roliveirapt/
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Quais são os principais desafios que as escolas enfrentam ao disponibi-

lizar meios tecnológicos a alunos e professores?

Existem vários desafios a ter em consideração, entre eles a necessária 

adequação do investimento a ser realizado, a necessidade de conseguir 

garantir uma performance e uma experiência de utilizador igual em 

qualquer contexto, localização, dispositivo ou mesmo largura de banda 

de acesso à internet. Outro dos grandes desafios que nunca pode ser 

descurado quando falamos de disponibilizar mais e / ou novos meios 

tecnológicos trata-se obviamente da segurança – da identidade, dos 

acessos, dos dados, etc. – especialmente em ambientes de mobilidade e 

de acessos remotos.

De que maneira é que estes desafios – que se calhar não existiam antes 

da pandemia – vieram acentuar as assimetrias sociais e quais os impac-

tos que isso tem no ensino?

Este tem sido de facto o ponto mais impactante e mediático relacio-

nado com a transformação digital no ensino. Quando pensamos em 

aprendizagem remota, é inevitável constatar que quem tiver um melhor 

e mais rápido acesso à internet e um melhor computador terá sempre a 

capacidade de aceder melhor a conteúdos digitais, laboratórios remotos 

e aulas por videoconferência. Do nosso ponto de vista, a tecnologia tem 

que servir um propósito e deve ser acessível a todos. Qualquer aluno 

deve dispor de igualdade de meios para poder aceder a um ensino de 

qualidade, seja presencial ou remotamente.

Como é que as tecnologias e as soluções da Citrix podem ajudar a su-

primir estas dificuldades e como é que podem ajudar o ensino a fazer 

face aos novos desafios?

As soluções da Citrix centram-se justamente em garantir uma expe-

riência de utilizador única, independente do computador / disposi-

tivo, localização ou tipo de acesso que este necessite efetuar. Como 

tal, colocando sempre o utilizador no centro de tudo o que fazemos, 

disponibilizamos soluções centralizadas de acesso a qualquer tipo de 

aplicação ou desktop virtual, rápidas de implementar e gerir, garantin-

do um nível de segurança superior. Assim, as nossas soluções poderão 

desempenhar um papel chave na transformação digital no ensino e 

mitigar as referidas assimetrias sociais que este novo paradigma de 

ensino acentuou. 

https://www.arrow.com/ecs/pt/
https://www.citrix.com/
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O QUE A TECNOLOGIA AINDA PODE TRAZER À 
EDUCAÇÃO

O período pandémico veio reforçar que o Ensino e a Aprendizagem não têm de ocorrer exclusivamente 
no espaço físico da escola.

SIMULTANEAMENTE, evidenciou o valor da Tecnologia en-

quanto ferramenta de suporte a experiências pedagógicas com 

mais interação, dinamismo, envolvimento e que podem acontecer 

em momentos e lugares variados.

Atualmente vivemos um momento de convergência: a Tecnologia 

está preparada para responder às necessidades mais exigentes da 

Educação e esta acelerou a adoção da Tecnologia como a ferra-

menta útil que sempre foi.

DO ENSINO REMOTO DE EMERGÊNCIA AO NOVO NORMAL
A pandemia acabou por criar uma oportunidade única para re-

pensar a Educação. Mesmo com pouco tempo de planeamento 

e com muito sacrifício de professores, pais e alunos, foi possível 

verificar que o ensino à distância pode complementar o ensino 

presencial.

 - Pedro Coelho -
Lead de Computação 
Pessoal, HP Portugal

Em períodos de confinamento exigiu-se mobili-

dade e o portátil passou a ser a ferramenta edu-

cativa de eleição e um veículo de comunicação 

e colaboração, o que evidenciou a necessidade 

de garantir que tivesse boas funcionalidades 

de conectividade e multimédia (imagem, vídeo, 

câmara e áudio). Um outro requisito passou a 

ser fundamental: segurança. Um estudo recen-

te¹  identificou um incremento semanal de 24% 

nos ciberataques a escolas no setor de Educação 

em comparação com uma média de 9% nou-

tros setores. Foi e é (!) necessário assegurar a 

alunos e professores que os seus equipamentos 

pessoais são a primeira linha de defesa perante 

as crescentes ameaças de cibersegurança. Como 

https://www8.hp.com/pt/pt/home.html
https://www.linkedin.com/in/pedro-coelho-310463/
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exemplo, a HP estendeu para o seu portfólio 

de Educação muitas das soluções avançadas 

de segurança que já existiam como nativas nos 

seus equipamentos profissionais.

De volta à Escola, adotou-se novamente o mo-

delo presencial, mas ficou o desafio de manter 

vivo o ensino híbrido, continuando a usar os 

equipamentos pessoais, os recursos digitais e 

as plataformas de colaboração.

A TECNOLOGIA AO SERVIÇO DA 
EDUCAÇÃO – PRÓXIMOS PASSOS
Entretanto, em Portugal, lançou-se o Plano de 

Ação para a Transição Digital, onde se incluem 

as iniciativas relativas à Educação Digital, à re-

qualificação e formação profissional e à inclusão 

e literacia digital. Consolidou-se o conceito da 

Escola Digital, incluído no Programa de Estabili-

zação Económica e Social (2020) e recentemente 

também contemplado no Plano de Recuperação 

e Resiliência. Destaca-se o investimento em tec-

nologia no sentido de democratizar o acesso a 

computadores pessoais e à conectividade Inter-

net, a que se alia a componente primordial da 

capacitação digital de alunos e professores.

Neste enquadramento, aos atores da indústria 

tecnológica exige-se mais do que a produção 

de equipamentos aos menores custos. Exige-se 

a responsabilidade de pensar na sustentabili-

dade dos equipamentos. O consumo energéti-

co, a reciclagem de materiais, o ciclo de vida 

assegurado para estes equipamentos e que in-

fluencia o custo total de propriedade, entre ou-

tros fatores com impacto ambiental e energé-

tico, deve ser tomado em conta na oferta que 

se disponibiliza ao mercado. Esta questão tem 

levado a HP a assumir objetivos ambiciosos 

como atingir a neutralidade carbónica nas suas 

operações em 2025 e já em 2020 foi conside-

rada Partner of the Year pela Energy Star com 

mais de 700 equipamentos certificados.

Exige-se igualmente inovação e a capacida-

de de desenvolver soluções num curto espa-

ço de tempo para realidades inesperadas. Por 

exemplo, para suportar ambientes híbridos de 

aprendizagem, onde parte dos alunos está em 

sala de aula com o professor, e a outra par-

te está confinada em casa, a HP desenhou no-

vas soluções, com o apoio de alguns parceiros, 

para que houvesse a hipótese de captar toda a 

dinâmica da aula e partilhá-la com os que es-

tavam à distância2. 

Outra aposta da HP tem sido o desenvolvimen-

to de novas tecnologias que, além de interati-

vas, são também imersivas, como a Realidade 

Aumentada ou a Realidade Virtual, e que per-

mitem experienciar situações e conteúdos que, 

de outra forma, se limitariam a uma página de 

um livro e que dificilmente seriam assimilados 

pelos alunos.

O futuro reserva-nos uma Educação ainda mais 

completa, ubíqua, centrada no Aluno e supor-

tada por Tecnologia que potencia a criação ou 

reinvenção de experiências pedagógicas por 

parte dos Professores. A HP está comprome-

tida com esse futuro e continuará a contribuir 

para o acesso equitativo à tecnologia em con-

texto educativo, promovendo a inclusão digital 

e disponibilizando soluções de forma inovado-

ra, sustentável e segura que potenciem o sucesso 

académico e a maior eficiência das escolas. 

1 The Conversation, Europe, July through August 2020,  
https://theconversation.com/k-12-schools-need-to-take-
-cyberattacks-more-seriously-151976

2 https://www.youtube.com/watch?v=hag6TNVIIss

https://www8.hp.com/pt/pt/home.html
https://theconversation.com/k-12-schools-need-to-take-cyberattacks-more-seriously-151976
https://www.youtube.com/watch?v=hag6TNVIIss
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COM A PANDEMIA, não foi só o trabalho remoto que aumentou. 

Também o ensino remoto se tornou numa necessidade imperativa para 

milhões de instituições de ensino em todo o mundo.

Mas, em determinados casos, não foi fácil entregar a mesma experiência 

aos alunos e professores, uma vez que os laboratórios de computação das 

instituições de ensino não podiam sair do perímetro físico da instituição.

IBM CLOUD FOR EDUCATION
À medida que as instituições de ensino fazem a transição para o ensino 

remoto, é essencial tornar os recursos dos laboratórios de computação 

acessíveis fora da Universidade. Nesse sentido, a IBM lançou já este ano 

o IBM Cloud for Education, uma solução pensada para a educação.

CAPACITAR PROFESSORES E ALUNOS COM 
SOLUÇÕES BASEADAS NA CLOUD

A IBM Cloud for Education oferece um portfólio de soluções fornecidas através da 
IBM Cloud orientadas para apoiar a computação nas salas de aula e as necessidades de 

aprendizagem de alunos e professores.

https://cloud.ibm.com/login
https://www.arrow.com/ecs/pt/
https://www.ibm.com/pt-en
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Esta solução permite aproveitar as vantagens dos muitos recursos que 

a IBM Cloud fornece para ajudar a preparar os alunos para carreiras e 

ajudar os investigadores a aprimorar o conhecimento.

A IBM Cloud pode fornecer tecnologias e serviços para promover a 

agenda de investigação de uma universidade e as matérias lecionadas. 

A equipa da IBM Cloud dedicada às universidades pode ajudar com 

workshops educacionais e hackathons, juntamente com outras formas 

de suporte.

As instituições podem juntar-se à rede de instituições educacionais e 

parceiros que trabalham em conjunto para integrar a cloud e tecnolo-

gias cognitivas em salas de aula e centros de investigação do campus.

Ao colaborar com investigadores, developers e arquitetos de IT da IBM, 

a nossa comunidade ajuda cada membro a maximizar os benefícios dos 

investimentos em cloud e computação cognitiva.

BENEFÍCIOS
Com esta solução da IBM, é possível ultrapassar vários obstáculos na 

transição de laboratórios de computação dentro e fora do perímetro da 

instituição de ensino, nomeadamente:

• Complexidade operacional: as instituições têm centenas de computa-

dores de laboratório de acesso aberto com uma variedade de softwares 

instalados que precisam de ser inventariados, geridos e mantidos;

• Gestão de acesso privilegiado: o software especializado é normalmen-

te instalado em computadores de laboratórios específicos, o que requer 

que o aluno esteja matriculado em programas ou cursos específicos;

• Hardware especializado: o software especializado costuma ser caro, 

complicado de gerir e tem certos requisitos de hardware exclusivos;

• Acesso limitado / sem acesso remoto: a infraestrutura de laboratório 

de computação existente pode exigir que os alunos estejam no campus 

para aceder a software especializado para os seus cursos;

• Gestão de licenças: não é viável fornecer aos alunos licenças únicas 

para software especializado porque seria caro e ineficaz.

GESTÃO NA CLOUD
Esta solução da IBM oferece um ambiente de laboratório de informá-

tica totalmente gerido e alojado na cloud, entregue como desktops vir-

tuais e pré-carregados com aplicações de software, tais como, SPSS, SAS 

e AutoCAD. Como um serviço totalmente gerido, permite libertar as 

instituições de ensino de toda a sobrecarga de gestão e manutenção da 

sua infraestrutura.

A IBM Cloud for Education é adequada para qualquer instituição de 

ensino que deseja oferecer acesso remoto a laboratórios de informática 

ou software especializado para os seus alunos e professores e deseja 

reduzir os custos iniciais e mover-se para um modelo OpEx, diminuir o 

custo total de ownership destas infraestruturas, ganhar flexibilidade e 

agilidade e fornecer uma grande experiência de utilização sem sacrificar 

a segurança e o controlo do IT.

Começar a utilizar esta solução é fácil com o Lite Plan. As instituições 

de ensino podem experimentar o serviço gratuitamente através do IBM 

Cloud for Education Applications Lab do catálogo da IBM Cloud.  

https://www.ibm.com/pt-en
https://www.arrow.com/ecs/pt/
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POTENCIAR OS ESTUDANTES DE HOJE PARA 
SEREM OS INOVADORES DE AMANHÃ

A transformação digital tornou-se uma realidade.

POR FLORIAN MALECKI
Senior Director, International Product Marketing

 - Florian Malecki -
Senior Director, International 

Product Marketing

ESTÁ A ALTERAR a abordagem das instituições de ensino à formação 

e à melhoria dos ambientes de ensino, de forma a proporcionar melhor 

apoio a estudantes, professores e funcionários. Atualmente, o acesso 

imediato à informação, comunicação em tempo real e colaboração on-

line tornaram-se uma necessidade nas salas de aula do século XXI, em 

especial durante a pandemia. As organizações de ensino, escolas supe-

riores e universidades, também competem entre si e têm de incentivar o 

uso de novas tecnologias para atrair os melhores estudantes, docentes e 

investigadores, de forma a desenvolver o seu prestígio e reputação.

Os ambientes de aprendizagem com integração de tecnologias produ-

zem uma quantidade exponencial e imprevisível de diferentes tipos de 

dados, como cursos, testes, resultados, investigações, imagens, filmes, 

dados não estruturados, entre outros, que precisam de ser devidamente 

protegidos e armazenados. Além disso, as organizações de ensino tam-

bém processam informação confidencial sobre os seus funcionários e 

alunos, como dados financeiros, registos médicos e pessoais, etc. Toda

essa informação está sujeita ao cumpri-

mento de requisitos locais, no caso de 

Portugal especificamente o Regulamento 

Geral de Proteção de Dados (RGPD).

As instituições de ensino têm tradicional-

mente fornecido dispositivos a estudan-

tes, docentes e funcionários. Contudo, o 

aumento do consumo nas IT obrigou as 

escolas e as universidades a aceitarem, 

implementarem e apoiarem programas 

em que cada pessoa tem de levar o seu 

próprio dispositivo. Isto permite aos utili-

zadores levar os seus computadores por-

táteis, telemóveis, tablets, etc. para fins de 

aprendizagem e investigação. Apesar de 

ser conveniente, esta abordagem enfra-

https://www.storagecraft.com/pt
https://www.linkedin.com/in/florian-malecki-datasecurity/
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quece a segurança tecnológica das organizações e coloca a proteção e 

a segurança de dados na linha da frente das prioridades das equipas de 

IT. As organizações de ensino possuem e gerem exponencialmente uma 

enorme quantidade de dados pessoais, confidenciais e valiosos que são 

um dos principais alvos dos cibercriminosos. 

Com tantos utilizadores e dispositivos ligados à rede da escola, as hipóte-

ses de haver um ataque de ransomware aumentam cada vez mais. À me-

dida que a tecnologia revoluciona a experiência em sala de aula, muitas 

instituições de ensino preferem soluções de virtualização para reduzir os 

custos e melhorar a sua operacionalidade. Além disso, também procuram 

aumentar a centralização tecnológica e o acesso de estudantes, docentes 

e administradores às aplicações disponíveis. Embora a virtualização pro-

porcione bastantes benefícios (redução no consumo de energia, acesso 

remoto de segurança a partir de qualquer dispositivo, aumento do ciclo 

de vida de computadores, etc.), pode aumentar drasticamente os desafios 

de uma infraestrutura de armazenamento partilhada.

A virtualização de servidores cria três principais desafios à infraestru-

tura de armazenamento: o “blender effect” das E/S das máquinas vir-

tuais, o crescimento rápido do armazenamento de máquinas virtuais e 

dados associados, e os elevados requisitos de disponibilidade, reque-

rendo ainda a capacidade de recuperar sistemas rapidamente através 

da utilização de cópias de segurança. A maior parte das soluções de 

armazenamento utilizadas no setor do ensino são baseadas em arqui-

tetura modular antiga e limitada na sua escalabilidade. Quando se 

atingem os limites da capacidade, as únicas opções disponíveis são 

adicionar mais uma ilha de armazenamento, que é gerida em separa-

do, ou realizar a tarefa árdua de fazer uma atualização física e subs-

tituir a unidade atual. Resultam daí indisponibilidades significativas 

dos sistemas e um aumento no custo total de propriedade, que acaba 

por ser a antítese da virtualização.

Todos estes problemas estão a criar desafios complexos para os adminis-

tradores de infraestruturas resolverem no que toca a armazenamento, 

desde capacidade, gestão, custos, disponibilidade de dados e proteção.

As instituições de educação terão de olhar para novas formas mais efi-

cientes de proteger os seus dados estruturados e não-estruturados; não 

é uma questão de ‘se’, mas sim de ‘quando’, é que irão necessitar de 

recuperar de um ataque de ransomware “bem-sucedido”! Um elemento 

essencial para estarem preparadas no momento da recuperação irá im-

plicar mover os dados não-estruturados para soluções de object-storage 

imutáveis. Deverão procurar por uma solução de storage que proteja 

continuamente a informação, enquanto realiza snapshots tão frequentes 

quanto possível (por exemplo a cada 90 segundos). Desta forma, mes-

mo quando os dados de produção são reescritos, os objetos originais 

são mantidos por via dos snapshots. Uma vez que a store de objetos é 

imutável, mesmo que o ransomware consiga infetar a storage primária, 

irá sempre haver uma outra cópia – imutável – do objeto original que 

permanecerá intacta e poderá ser recuperada de forma instantânea…

mesmo que tenha centenas de terabytes! 

https://www.storagecraft.com/pt
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“PORTUGAL 
PRECISA DE UMA 
POPULAÇÃO COM 

MAIS COMPETÊNCIAS 
DIGITAIS”

ROGÉRIO CARAPUÇA, PRESIDENTE DA APDC
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EM MARÇO DE 2020 escreveu uma carta aos colaboradores da APDC, 

na qual antecipava um período de três a quatro anos para extinguir a 

pandemia, à luz dos ensinamentos da História e da cronologia da gri-

pe espanhola, que permaneceu ativa entre 1917 e 1920. Fê-lo por uma 

questão de gestão de expectativas da equipa. Um ano depois, a evolução 

da pandemia de Covid-19 seguia as suas previsões. Os pontos positivos 

da pandemia do século XX são aqueles que agora dificultam o trabalho 

de quem a combate – a população é cinco vezes maior, e as deslocações 

entre os vários pontos do globo, muito mais frequentes. Por outro lado, 

o que em 1917 era impossível – comunicar e trabalhar à distância – é 

agora uma realidade, com a ajuda das ferramentas digitais que contri-

buíram também para o rápido desenvolvimento da vacina. No entanto, 

como reconhece Rogério Carapuça, continua a ser inevitável a espera e 

a adaptação a uma nova realidade. “A APDC tinha de fazer um proces-

so de transformação completo do seu modelo de negócio, porque esta-

Qualificar e requalificar o capital humano nacional, não perder o comboio das infraestruturas 
com o atraso no 5G, e resolver problemas de regulação são fatores determinantes, e prioridades 

que o país deve abraçar no imediato, sob pena de perder atratividade e competitividade. A 
receita de Rogério Carapuça para que o país não permaneça na cauda da Europa.

FÁTIMA FERRÃO E HENRIQUE CARREIRO

va naquele conjunto de entidades em que o modelo de negócio estava 

mesmo ameaçado”, diz o presidente da Associação Portuguesa para o 

Desenvolvimento das Comunicações (APDC).

Numa conversa informal com a IT Insight, o responsável da APDC fa-

lou sobre os desafios para a instituição que dirige e para o setor que 

endereça, da importância da digitalização dos negócios, da estratégia 

do 5G, e da urgência de requalificar os recursos nacionais para preparar 

um futuro mais competitivo para o país. 

Que balanço faz deste ano e meio de pandemia e, também, da resposta 

dos operadores às novas necessidades dos consumidores e do mercado?

Temos quatro tipos de negócios: os que ficam impossíveis durante três/

quatro anos, os que sobrevivem, mas com transformações muito pro-

fundas, os que até resistem porque consegue assegurar a continuidade 

do negócio, e aqueles que aumentam o seu negócio por existir a pande-
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serviços sejam realmente construídos, e os próprios media, foram abso-

lutamente essenciais durante este ano, e continuarão a ser nos próximos. 

Com esta transformação que acelerou, será que melhorámos nos indica-

dores de utilização da internet que referiu?

Há indicação que sim, ou seja, nós sabemos que a utilização de comér-

cio eletrónico era bastante reduzida em Portugal e que terá incremen-

tado substancialmente. Mesmo antes da pandemia, cerca de 37% das 

pessoas compravam online. Agora estima-se que sejam cerca de 60%. 

mia como, por exemplo, as entidades que permitem que nós tenhamos 

software para trabalharmos em formato de videoconferência.

No entanto, a pandemia expôs ainda mais as nossas fragilidades en-

quanto país, nomeadamente na utilização das ferramentas digitais bá-

sicas e na qualificação do capital humano. Segundo um relatório da 

Comissão Europeia, dados de 2020, Portugal está em 24.º e 21.º, respe-

tivamente (em 28 porque ainda inclui o Reino Unido). Já nas dimensões 

de conetividade, existência de serviços públicos online, e integração das 

TI nas empresas, conseguimos o 12.º, 13.º e 16.º, respetivamente. Isto é 

muito importante porque, quando acentuamos a discussão sobre dispo-

nibilidade das coisas, estamos a acertar no sítio errado, porque nem as 

que temos usamos bem. O problema está, de facto, na utilização. 

Em termos internacionais, os estudos de 2021, e após um ano de pan-

demia, mostram que teremos avançado três ou quatro anos na trans-

formação digital, face ao que aconteceria se a pandemia não existisse. 

O que significa que esta transformação já era um processo exponencial. 

Uma das grandes mudanças foi o teletrabalho, e o papel das tecnolo-

gias de informação e comunicação (TIC) foi central na manutenção do 

negócio de muitas empresas, mas também na manutenção das relações 

sociais durante este período. Sem isso, a nossa resistência à pandemia 

seria parecida com 1917, piorado pelo facto de a população ser cinco 

vezes maior. Não só os operadores de telecomunicações, mas também 

os fornecedores de software, os integradores, os que permitem que os 
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Mas sim, porque face a uma necessidade, as pessoas tiveram que pe-

gar nas poucas competências que tinham e transformá-las e usá-las, e 

aqueles que não as tinham, rapidamente trataram de as ter para que 

pudessem usar e tentar resistir à pandemia. Sabemos que cerca de 27% 

dos portugueses não tinham, antes da pandemia, competências digitais 

nenhumas. Outros 50% tinham apenas competências digitais básicas, e 

só 23% é que tinham competências com alguma robustez. 

Ou seja, uma pandemia, como outro evento qualquer, faz com que as 

pessoas tenham de se desenrascar para que possam continuar a viver e 

a usar coisas. Mas a nossa infraestrutura e serviços foi fundamental que 

para que isso pudesse acontecer. 

Na sua opinião, Portugal terá a capacidade de cumprir as metas defini-

das pela União Europeia, em termos de literacia digital, até 2030?

Obviamente que estando nós na cauda relativamente a esse aspeto do 

capital humano, é muito mais difícil do que para os outros. Ou seja, 

quem já tenha competências digitais básicas na sua população na casa 

dos 50%, chegar aos 80% é uma coisa. Para quem tenha 27% da popu-

lação sem competências, e 50% que tem apenas muito básicas, é muito 

mais difícil chegar a essa meta. 

No fundo, estando nós numa corrida, estamos na cauda do pelotão nes-

sa matéria e queremos chegar a um dos primeiros lugares. Isso é muito 

difícil porque a corrida é ao mesmo tempo para todos e, portanto, o 

esforço que temos que colocar nessa matéria a nível nacional é muitíssi-

mo superior ao que é nos outros países. E temos que o colocar a todos 

os níveis: das próprias pessoas, das empresas, e das administrações pú-

blicas. 

Ao nível das pessoas, ainda temos vários segmentos: o das pessoas que 

estão agora a entrar na escolaridade, e temos que ter o cuidado de re-

forçar os programas e os conteúdos educativos de forma que comecem 

a aprender competências digitais básicas desde o início da sua vida es-

colar, o que implica transformar também e aumentar muito as compe-

tências digitais dos professores. 

Depois temos a população ativa, onde temos de ter programas de reskil-

ling e upskilling para garantir que as pessoas vão continuando a apren-

der ao longo da vida, sobretudo nestas áreas digitais, mas também em 

UMA PANDEMIA, COMO OUTRO EVENTO QUALQUER, FAZ COM QUE AS 

PESSOAS TENHAM DE SE DESENRASCAR PARA QUE POSSAM CONTINUAR A 

VIVER E A USAR COISAS
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todas no geral. E depois os seniores, pessoas já reformadas, mas que 

precisam para continuar a sua vida, para comunicarem com outros, e 

precisam de ter essas competências digitais. 

Será que estes hábitos, impostos pela pandemia, vão ficar?

Certamente muitos vão manter-se. Por exemplo, o teletrabalho, que é 

algo que associamos a trabalhar a partir de casa, mas pode não ser. E 

isto relança todo um outro mundo de questões que é, por exemplo, po-

der trabalhar numa empresa estrangeira, sedeada no estrangeiro, sem 

sair de Portugal. Assim como para outros, se Portugal estiver bem do 

ponto de vista, não só de controlo da pandemia, mas também de tirar 

partido das nossas qualidades enquanto país, poderão vir trabalhar para 

cá para empresas que nem estão cá. Mas tudo isto vai alterar os nossos 

hábitos de trabalho, de ensino, de socialização, mesmo para além do 

que seja um controlo mais eficaz da pandemia. 

Em termos de desafios atuais, quais é que diria que são os principais 

desafios que vê, quer para a APDC, quer para o setor?

Para o setor temos um desafio de aquisição de competências digitais, 

para as empresas e para ajudar a população, porque o nosso setor é im-

portante devido ao tipo de empresas que tem, telecomunicações, media 

e serviços ligados à tecnologia. É importante salientar isto porque, sem 

competências digitais, não teremos produtividade, porque o digital está 

em tudo. Sem resolvermos este problema, não há solução para os outros 

problemas. 

Em segundo lugar, é muito importante que Portugal não perca o pionei-

rismo e a capacidade de inovação que sempre teve neste setor ligado às 

telecomunicações. Aliás, eu relembro que nos anos 80, e a APDC nasceu 

em 1984 precisamente para discutir esse problema, era preciso digita-

lizar a rede de comunicações portuguesa que na altura era analógica, e 

isso foi feito até através de fundos comunitários a partir de 1986, e foi 

conseguido em tempo recorde. Portugal passou a ser pioneiro em ter-

mos de inovação em todas as ondas tecnológicas que se seguiram, no-

meadamente nas comunicações fixas, depois na banda larga associada 

às comunicações fixas, e nas várias comunicações móveis que se segui-

ram. Portanto, Portugal esteve sempre à frente, quer a nível de cober-

tura da infraestrutura que conseguiu construir, quer nos serviços, e há 

hoje ainda muitos países onde não é possível pegar no sinal de televisão 

e voltar para trás para ver o que deu na semana anterior. Portanto, todo 

esse tipo de serviços foi introduzido em Portugal em primeiro lugar, de 

forma pioneira relativamente ao mundo, e isso nós sempre conseguimos 

ter uma infraestrutura a tempo de o fazer a tempo de todos os avanços 

e transições tecnológicas que tivemos desde essa altura. 

Estamos hoje a criar uma situação que nos coloca em grande desvan-

tagem no arranque do 5G. Temos um leilão que qualquer dia faz um 

aniversário. Isto também está a colocar um entrave a nível de desenvol-

vimento porque é preciso resolver primeiro o leilão para poder haver 

frequências distribuídas, e para os operadores começarem a prestar os 

serviços: enquanto não terminar não se pode fazer nada disso, não po-

demos ter a hipótese de ter as empresas a inovar à volta dessa tecnolo-
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gia e temos os outros a ganhar avanço face aquilo que nós temos. Por-

tanto, algo desse tipo nunca poderia ter sido desenhado com regras que 

levassem a poder demorar o tempo que fosse preciso, nomeadamente 

nesta escala. 

Ligado a esse tema, obviamente, todos os temas de infraestrutura, no 

caso, continuar a renovar a nossa infraestrutura, também agora com o 

aparecimento do 5G, e continuar com a banda larga que temos. Não é 

na infraestrutura que temos um problema face aos outros países, no en-

tanto não podemos perder o comboio para a geração seguinte. Os ope-

radores obviamente vão fazer o possível para fazer o roll-out da infraes-

trutura o mais rápido que for possível depois do leilão estar conseguido. 

De qualquer das formas, obviamente que estamos a perder tempo. 

As condições do leilão também não são as melhores…

As condições do leilão são desencorajadoras para os operadores do 

ponto de vista do seu desenvolvimento. Porque há duas questões: uma é 

o atraso, e a outra é ser atrativo, ou não, para os operadores investirem. 

Uma das coisas que criticámos nas regras para a atribuição das fre-

quências do leilão foi que um operador que seja novo vai ter obrigações 

de cobertura extremamente baixas ao início, coisa que não aconteceu 

com os outros, e essas vão ser cumpridas, essencialmente, e porque é 

assim que é economicamente viável, nas grandes cidades. Porque para 

ter 25% de cobertura no princípio, só se consegue nas grandes cidades. 

Portanto, isso não vai resolver os problemas no interior. Vai acrescentar 

oferta num sítio em que já há, e permite aos novos entrantes solicitar o 

roaming nacional, ou seja, a utilização da rede dos outros, em condições 

que se não chegarem a acordo, pode ser o regulador a fixar. De que va-

leu investir em ter uma boa rede, se agora os outros podem usá-la?

E como é que poderemos ultrapassar este impasse?

Agora é difícil de ultrapassar porque quando foram fixadas regras que 

não permitem fazer isto rápido, tentar alterá-las a meio é outro proble-

ma. Depois ainda temos outros temas, que também são relevantes para 

o setor como, por exemplo, a lei das comunicações eletrónicas que está 

neste momento a ser discutida na Assembleia da República, depois de 

uma proposta do Governo relativamente à transposição de uma dire-

FACE 2 FACE

AS CONDIÇÕES DO LEILÃO [DE 5G] SÃO DESENCORAJADORAS PARA OS 

OPERADORES DO PONTO DE VISTA DO SEU DESENVOLVIMENTO
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tiva comunitária nessa matéria. A discussão é agora sobre definir um 

teto mais baixo para os contratos de fidelização, o que pode introduzir 

outro problema porque vai limitar o acesso das pessoas a uma infraes-

trutura, numa altura em que precisam dela para desenvolver as suas 

capacidades digitais. 

Se tivéssemos que elencar, em termos de competências digitais, as duas 

principais lacunas, quais seriam?

Essa é uma pergunta muito interessante, porque nem tudo o que parece 

competências digitais é, e não é fácil elencar essas competências digitais, 

mas vamos aos exemplos. 

Quando falamos em competências digitais e estamos a falar, para já, 

em competências digitais básicas, estamos a pensar em conseguir usar 

coisas, ou seja, enquanto utilizador ser capaz de utilizar aquilo que a 

tecnologia põe à nossa disposição.

Depois, se estivermos a pensar em pessoas que queiram dar um maior 

contributo à sociedade nessa matéria, quer sejam profissionais do setor 

ou de outros setores, já estamos a falar de competências mais técnicas, 

portanto, o saber programar, saber ter um raciocínio computacional 

aplicado às várias disciplinas, o saber inglês… Portanto, são tudo com-

petências que temos que dar aos jovens desde início, e quando digo 

início, é desde o primeiro ano do básico.

Para a população escolar e também para os profissionais e, no caso des-

tes últimos, podemos reconverter profissionais de outros setores onde 

não há tanto emprego, para poderem trabalhar no setor das tecnologias 

digitais onde as pessoas precisam de emprego, quer ao nível das qua-

lificações superiores, quer ao nível das competências equiparadas ao 

secundário. 

Todo o conjunto de alterações, quer ao nível dos programas escolares, 

quer ao nível do reskilling e upskilling da população ativa, tem que ser 

feito. Depois, ainda há um terceiro tipo de competências que são rele-

vantes no mundo digital como, por exemplo, ser capaz de distinguir 

FACE 2 FACE
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se uma coisa que foi escrita na internet é um 

facto ou não. É necessário preparar a próxima 

geração para essas questões todas, porque teo-

ricamente todos temos o poder de produzir in-

formação, e temos que ter as ferramentas para 

o fazer. 

É também esse o propósito da iniciativa  

upskill a que a ADPC se associou?

Sim. O objetivo é formar pessoas para o nosso 

setor usar, liderado pela necessidade das em-

presas, e este é também um ponto muito im-

portante. Esta revolução que temos que fazer 

em termos de competências digitais tem que ser 

liderada pela procura e não pela oferta. Isto é, 

as empresas sabem que profissionais precisam, 

o que orienta quem forma para formar estes 

perfis. O nosso upskill dá um passo à frente e 

é nesse sentido que é um programa muito ino-

vador, porque as empresas que se comprome-

teram com o programa, comprometeram-se a 

contratar 80% das pessoas que disseram que 

precisavam, e garantindo um determinado sa-

lário. Isto tornou o programa extremamente 

interessante e, da primeira vez que o realizá-

mos, tivemos mais de 5.500 candidatos para 

400 vagas porque o programa dava uma ga-

rantia de emprego muito elevada. 

E decorreu durante a pandemia?

Este programa foi integralmente desenvolvido 

durante a pandemia. Todo o trabalho de pre-

paração, de configuração de oferta, de recruta-

mento dos candidatos foi online. Depois já foi 

possível fazer entrevistas aos candidatos mais 

qualificados em presencial, e já houve aulas 

presenciais, embora algumas tivessem de pas-

sar para remoto, também consoante as neces-

sidades da pandemia. 

Agora estamos a preparar a segunda edição, 

com aquilo que aprendemos na primeira, por-

que há sempre coisas que se aprendem, e uma 

delas é que as empresas têm de estar o mais 

próximas possível da definição das matérias e 

da forma como são lecionadas. Portanto, isto 

é uma amostra, uma contribuição para aquilo 

que o país precisa de fazer em larga escala, não 

só para coisas que se relacionem com tecnolo-

gias digitais, mas para outras tecnologias com-

pletamente diferentes também. 

No congresso da APDC, o Ministro Pedro 

Nuno Santos, referiu que o governo pretende 

que Portugal seja um ponto geoestratégico da 

economia de dados, dadas todas as circunstân-

cias deste processo e os atrasos, isto não é uma 

meta muito ambiciosa?

Acho que ele tem razão. Acaba por ser aquilo 

que disse há pouco. Em tudo o que são servi-

ços digitais, Portugal devia estar na primeira 

linha da inovação e na primeira linha da capta-

ção de investimento estrangeiro porque, como 

sabemos, há pouco capital e temos que atrair 

investimento estrangeiro para essas áreas. 

Estou de acordo com o objetivo, quer seja a eco-

nomia de dados, ou a economia das comunica-

ções e dos serviços e de tudo o que é digital. Para 

isso, é preciso termos uma população com mais 

qualificações digitais, é preciso não perdermos o 

comboio da infraestrutura, é preciso resolver os 

problemas de regulação. Portanto, eu acho que 

ele tem razão, mas agora temos que fazer.  
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AS SOLUÇÕES DE data analytics são uma força vital dentro das orga-

nizações ao tornar os seus processos mais eficientes, reduzir custos e dar 

insights importantes para a tomada de decisão. 

No cenário instável atual, as soluções de data analytics e de inteligência 

artificial têm um papel cada vez mais importante para o sucesso das 

empresas ao permitirem alinhar estratégias, alcançar vantagens compe-

titivas e obter uma gestão flexível no mercado. 

O DESAFIO
A OCP Portugal sentiu a necessidade de garantir o tratamento da or-

ganização e de ter o acesso aos dados de forma intuitiva, dinâmica e 

flexível. A BI4All tornou isto possível através de ferramentas de data 

analytics e de uma abordagem holística à organização. Ao longo de 

todo o processo, existiu uma envolvência dos utilizadores chave de cada 

uma das áreas – departamento de IT, Sales, Customer Service, Procure-

OCP PORTUGAL IMPLEMENTA SOLUÇÃO DE 
DATA ANALYTICS DESENVOLVIDA PELA BI4ALL

A OCP Portugal sentiu a necessidade de apostar numa solução de data analytics que aglomerasse a 
informação de forma simplificada, fiável e em permanente atualização.

ment, Supply Chain, Operations, Finance e Controlling – que foi deci-

siva para o desenvolvimento e implementação com sucesso da solução, 

garantindo que a ferramenta está totalmente alinhada com os objetivos 

definidos. 

DIANA RIBEIRO SANTOS
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O principal desafio passava pela implementação 

de um sistema de suporte à decisão que fosse in-

tuitivo e de acesso simplificado, que garantisse a 

qualquer utilizador interno ou externo da OCP 

Portugal uma total autonomia de consulta, ex-

tração e navegação. Era necessário que a ferra-

menta aglomerasse a informação de forma sim-

plificada, fiável e em permanente atualização. 

Dando um exemplo concreto, antes da imple-

mentação da solução de data analytics desen-

volvida pela BI4All, quando era necessário 

desenvolver relatórios e listagens, tinham de 

ser solicitados pedidos ao departamento de IT, 

ficando o negócio dependente da disponibili-

dade destes para a extração da informação dos 

seus sistemas de backend. Um processo demo-

rado, pouco fiável e que originava diversas ine-

ficiências. 

A SOLUÇÃO
A solução implementada pela BI4All corres-

ponde aos requisitos e às necessidades orga-

nizacionais da OCP Portugal, proporcionando 

às suas equipas mecanismos de reporting e in-

dicadores importantes para a gestão. Adicio-

nalmente, os decisores da OCP Portugal pas-

saram a dispor de uma fonte base de suporte à 

tomada de decisões estratégicas, tanto do pon-

to de vista da gestão, como operacional. 

A organização irá continuar a reforçar a solu-

ção existente e evoluir para outras áreas, es-

tando ainda a ser avaliados temas como a inte-

ligência artificial e machine learning em áreas 

sinalizadas. 

“A solução de data analytics implementada na 

OCP Portugal tem como objetivo garantir van-

tagens como o aumento da competitividade, 

eficiência e a rentabilidade de toda a empresa. 

Este tipo de soluções disruptivas e inovadoras 

permitem elevar as organizações a um novo ní-

vel, dando-lhes insights precisos e reais de for-

ma a responderem às exigências do mercado”, 

explica José Oliveira, CEO da BI4All.

OS RESULTADOS
A organização ficou assim dotada de uma so-

lução que assegura toda a recolha, análise e 

distribuição da informação, de uma forma 

otimizada e eficaz. Isto permitiu que diversos 

processos da organização passassem a ser me-

didos e analisados, o que se traduziu num au-

mento da produtividade e na redução das ine-

ficiências decorrentes de determinadas tarefas 

operacionais. 

Para António Sá, Diretor de Sistemas de Infor-

mação da OCP Portugal, “esta solução trouxe 

realmente vários benefícios para o nosso dia-a-

-dia. Hoje temos os relatórios e mapas de ges-

tão atualizados e disponíveis logo na primei-

ro hora da manhã, KPI atualizados e medidos 

diariamente e o fecho financeiro do mês foi 

reduzido em dois dias. Temos agora decisões 

mais rápidas e suportadas em números e evo-

luímos para um modelo de BI self-service”.

“Obter a consultoria e o acompanhamento de 

uma empresa especializada em data analytics 

como a BI4All tornou possível uma ligação 

exímia entre o negócio e a tecnologia, através 

de uma abordagem completa e uma compreen-

são precisa das necessidades, desafios e objeti-

vos que existiam, o que se espelha na solução 

concretizada”. 

A BI4All passou, inclusivamente, a ter um pa-

pel importante na definição e clarificação do 

roadmap de analytics da OCP Portugal, dado 

conhecer em profundidade os sistemas, as pes-

soas, os objetivos e todos os contornos da or-

ganização. 
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MARABUTO GARANTE REPOSIÇÃO 
DOS SERVIDORES GRAÇAS A SOLUÇÃO 

DA STORAGECRAFT
O OneXafe faz parte do portfolio de soluções de backup, recuperação e armazenamento da 

StorageCraft e foi escolhida pelo Marabuto para a proteção dos seus servidores na eventualidade de 
ocorrer um ciberataque.

O MARABUTO é uma empresa portuguesa de origem familiar que 

está desde 1954 no ramo do comércio grossista e é constituído por 

duas empresas: o Cash & Carry (Marabuto) e o Super Plus. 

Uma das maiores preocupações do Marabuto e da grande maioria 

das organizações portuguesas passa por garantir a continuidade do 

negócio em determinadas situações, como é o caso de ameaças como 

o ransomware. 

O Marabuto tinha como solução de armazenamento seis NAS, o que 

acabou por se tornar numa das grandes preocupações da estrutura de 

IT da empresa, uma vez que atualmente, os cibercriminosos conseguem 

limpar as NAS fazendo-lhes reset. Os backups não devem estar guarda-

dos num único sítio, mas este deve garantir a máxima segurança.

“Todos os dias, a primeira coisa que faço ainda antes de sair da cama, é 

ver se tenho os cinco e-mails que correspondem aos backups. Não ter a 

preocupação de onde guardo a informação seria despropositado”, expli-

ca Filipe Cruz, Manager IT na Marabuto.

http://marabuto.com/
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A SOLUÇÃO
Dado os desafios que enfrentava, o Marabuto 

procurou então uma solução de backup, recu-

peração e armazenamento altamente escalável 

e possível de gerir remotamente. 

Filipe Cruz após ter consultado a INFOS – In-

formática e serviços, S.A., software house da 

empresa e parceira Premier da StorageCraft, 

optou pela solução OneXafe e assume-se como 

cliente fiel da StorageCraft.

A grande vantagem do OneXafe assenta no 

facto de dispor de uma tecnologia de snapshots 

imutáveis. Qualquer dado escrito no OneXafe 

reside em formato de leitura apenas. Se alguém 

conseguir aceder à appliance e tentar encriptar 

ficheiros, a solução permite sempre voltar a re-

por os dados originais a partir dos snapshots 

em segundos e até impede tentativas malicio-

sas para apagar dados.

O OneXafe garante que toda a informação 

está centralizada no mesmo local. Existe uma 

replicação para uma NAS que está geografica-

mente distante, mas já não existe a preocupa-

ção da NAS estar relativamente desprotegida, 

uma vez que existe uma garantia.

Outra das grandes vantagens desta solução é 

que é bastante simples de trabalhar, sendo que 

não exige grandes configurações, ao contrário 

do ambiente das NAS que apresenta bastantes 

aplicações, firmwares, etc. 

As únicas configurações do OneXafe são ao 

nível do grau de autenticação, importante em 

termos de segurança.

Além disto, não é possível ver os ficheiros no 

portal, ou seja, é impossível saber o que está 

ao certo dentro da appliance, apenas sabemos 

o espaço em disco em percentagem.

No portal podemos ainda definir qual o perío-

do para retenção dos snapshots, isto é, durante 

quanto tempo é que os pretendemos guardar.

Quanto à implementação desta solução, este 

foi um processo bastante rápido, uma vez que 

desde o momento em que o parceiro começou 

a preparar a appliance e a testá-la até ao mo-

mento em que a solução estava pronta a fun-

cionar passou menos de uma semana. 

No futuro, existe o objetivo de adquirir um se-

gunda OneXafe.

Para Filipe Cruz, “o OneXafe é a solução para 

garantir a continuidade do negócio. Eu sei que 

se for atacado, vou ter um problema nos meus 

servidores e vou ter que os repor, mas perco 

apenas uma manhã, em vez de perder um ano 

de trabalho”.

OS RESULTADOS
O Marabuto começou a trabalhar com a solu-

ção OneXafe da StorageCraft há relativamen-

te pouco tempo e já começou a ver resultados.

Em termos de produtividade, para o end user, 

não existe grande diferença, uma vez que o file 

sharing continuo a ser atualizado e a applian-

ce utilizada para backups. Por outro lado, a 

aposta nesta utilização trouxe benefícios para 

a estrutura de IT.

O OneXafe veio garantir a reposição dos ser-

vidores na eventualidade de ocorrer um cibe-

rataque, protegendo assim os dados.

Antigamente existia a preocupação se as NAS 

se encontravam cheias ou não, e havendo vá-

rios backups, tinha de haver uma distribuição 

entre NAS, originando assim problemas de 

gestão.

Por outro lado, todos esses equipamentos ti-

nham um custo associado bastante elevado e 

que não se compara ao valor alocado ao One-

Xafe. Para Filipe Cruz, esta solução está a 

cumprir todos os requisitos propostos. 

http://marabuto.com/
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“A CAPACIDADE DE NOS TRANSFORMAR 
TEM DE SER UMA CONSTANTE”

Sérgio Martinho é CIO na Lusitania Seguros e 
explica a importância de continuar a utilizar a 
transformação digital para servir melhor os seus 
clientes e parceiros de negócio.

A LUSITANIA é uma companhia de seguros com capitais 100% portu-

gueses que completou 35 anos de existência recentemente.

Em termos estratégicos, a empresa pretende ter as melhores soluções 

de seguros não vida e merecer a confiança das pessoas para cuidar do 

seu bem-estar, património e futuro, contribuindo para as finalidades 

mutualistas do Montepio Geral. Esta visão enquadra e orienta todos os 

aspetos da atividade da companhia, sendo a concretização desta visão 

suportada pela sua missão que tem delineados os seguintes valores:

• Orientação para o cliente – Trabalham ativamente para promover a 

satisfação das pessoas;

• Humanismo – O trabalho é realizado seguindo os princípios huma-

nistas;

DIANA RIBEIRO SANTOS

DIANA RIBEIRO SANTOS

https://www.linkedin.com/in/s%C3%A9rgio-martinho-2009731/
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• Confiança – Cumprem integralmente os com-

promissos e criam relações de confiança;

• Excelência – Atuam no sentido de fazer sem-

pre melhor, garantindo um serviço de qualidade.

O TRAJETO
Sérgio Martinho é CIO na Lusitania desde 8 de 

fevereiro de 2017 e acredita que “desafiante” 

é o melhor adjetivo para descrever os últimos 

quatro anos e meio, visto que a Lusitania Se-

guros é uma empresa que se encontra na área 

financeira, mais precisamente no vertical segu-

rador que, por isso mesmo, tem especificidades 

que obrigam a uma atenção diferenciada. 

“Para mim, tem sido uma jornada muito in-

teressante porque permitiu uma imersão forte 

a nível do negócio para melhor o conhecer e 

com isso estar nas necessárias condições para 

expandir o impacto do IT em toda a compa-

nhia. Antes de aqui chegar não tinha a verda-

deira noção da importância das seguradoras 

no nosso dia-a-dia. Com efeito, a nossa socie-

dade não seria a mesma, de todo, sem estas 

companhias que mutualizam os riscos. Têm 

um peso na economia nacional muito superior 

ao que eu imaginava e estar a trabalhar para 

ajudar na transformação é algo que é muito 

enriquecedor a vários níveis”, esclarece.

A ESTRATÉGIA DE TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL 
“Pessoalmente, não gosto da expressão trans-

formação digital pois é redutora de tão mau uso 

que lhe tem sido dado. Além do mais, antes de 

se começar a tratar da questão digital é funda-

mental ter em conta a vertente da reengenharia 

dos processos”, explica Sérgio Martinho.  Ao 

longo da sua história, a Lusitania projetou-se 

sempre como uma empresa de olhos postos no 

futuro.

O CIO da Lusitania Seguros acredita que a 

tecnologia não deve ser vista como um ace-

lerador da reengenharia, mas sim como uma 

unidade desafiadora e promotora da inovação. 

Isto significa também ter capacidade para im-

plementar sistemas mais ágeis, criar as condi-

ções para maior proximidade com os clientes, 

com os mediadores e contribuir para que todos 

os elementos da empresa atinjam os seus ob-

jetivos. Em particular, atualmente, em termos 

tecnológicos, esta agilidade passa por trilhar 

o caminho dos microsserviços / API e ter uma 

infraestrutura resiliente, de forma a suportar 

os constantes desafios que o setor e a empresa 

enfrentam.

“A capacidade de nos transformar tem de ser 

uma constante. Primeiro, é olhar para o que 

mais impacta os principais stakeholders, de-

pois, definir o roadmap, que passa pela escolha 

das tecnologias mais adequadas, olhando sem-

NÃO GOSTO DA EXPRESSÃO TRANSFORMAÇÃO DIGITAL POIS É REDUTORA DE 
TÃO MAU USO QUE LHE TEM SIDO DADO
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pre para o futuro de forma a evitar que uma escolha de hoje, compro-

meta o amanhã. Usar a metodologia agile dado que permite às organi-

zações projetar e construir os produtos e serviços debaixo da premissa: 

On time, on budget & on best customer expectations. Este exercício é 

baseado num trabalho de grande colaboração com todos os stakeholders  

que resulta na criação da visão do que se pretende obter, originado, 

igualmente, elevada accountability, pois não pode haver dúvida alguma 

de quem é quem e quem deve fazer o quê e quando”.

O SEGREDO PARA O SUCESSO
Para Sérgio Martinho, o fator chave para o sucesso passa por ter todo 

o Conselho de Administração como principal elemento a apadrinhar 

este caminho, dado que o lead by example é e continuará a ser, na sua 

opinião, de capital importância alinhado com a visão, missão e princí-

pios corporativos, tudo devidamente comunicado, de forma que todos 

se sintam parte da transformação.

Na sua perspetiva, um CIO deve ser visionário e pragmático e estar em 

constante processo de aprendizagem, pois a agenda tecnologia é de um 

alcance como nunca visto, o que é fundamental para optar pelo que é 

melhor para a companhia, agora e no futuro.

Deve também existir um contínuo foco na frugalidade, na perspetiva 

que seja a garantia dos investimentos necessários para a persecução dos 

objetivos e que culminará no sucesso da empresa.

Um CIO deve saber lidar com a questão que uma companhia com 35 

anos tem, a “dívida técnica”, de encontrar o ponto de equilíbrio, que 

está em constante movimento pois é necessário “perform while trans-

form”.

Sérgio Martinho chama ainda à atenção para a questão da segurança 

como um todo, pois o contexto atual veio reforçar a criticidade de se 

pensar a segurança corporativa by design e by default, envolvendo to-

dos, visto que a segurança dos sistemas de informação passa também 

pelo vetor humano e é cada vez mais importante consciencializar as 

empresas sobre esta matéria.

“Gostaria de indicar que a minha pretensão de fundo, alinhado tudo o 

que indiquei atrás, é atingir a irrelevância pois isso é sinónimo que foi 

atingido o patamar que ambiciono: estar rodeado por uma equipa autó-

noma, composta de pessoas motivadas a aplicar os melhores princípios 

no seu dia-a-dia e com isso, serem profissionais felizes num mundo de 

enormes desafios”.

“No futuro, a Lusitania pretende continuar a usar a transformação para 

servir melhor os nossos clientes e parceiros de negócio, bem como todos 

os que fazem parte da companhia e criar ainda as condições necessá-

rias para existirem produtos inovadores, que superem as expetativas 

de todos os envolvidos. Usar a tecnologia à nossa disposição, sempre a 

respeitar as leis e normas e regulamentos, para incrementar o efeito de 

proximidade, pois seguros somos capazes de tudo”, conclui. 
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Em parceria com a CIONET Portugal

O FUTURO DA EDUCAÇÃO E COMO A TECNOLOGIA 
PODERÁ ACELERAR ESSA TRANSFORMAÇÃO? 

A GESTÃO DE TALENTO depara-se com alguns desafios nomeada-

mente a necessidade de: implementar novas abordagens de formação 

e desenvolvimento profissional, endereçar proativamente as lacunas de 

competências dos colaboradores, melhorar os processos de gestão híbri-

da de talento, aumentar a literacia de dados e de desempenho, utilizar 

novas abordagens para melhorar a cultura corporativa e atualizar os 

sistemas de desenvolvimento para aumentar a satisfação dos colabora-

dores. 

POR RUI SERAPICOS, 
Professor convidado da PBS

E POR RUI COUTINHO
Diretor de Executivo da PBS 

Quais são os modelos que tanto a nível empresarial como académico 

têm ganho tração? 

As organizações que têm tido mais sucesso são aquelas que constroem 

um portfólio equilibrado de projetos, integrando tecnologias que gra-

dualmente permitem novas valências empresariais com aquelas que oti-

mizam os processos existentes. Um bom exemplo disso são as nano-

-credenciações que aceleram a aprendizagem, permitem a customização 

À medida que os modelos de educação executiva se vão adaptando aos novos paradigmas de trabalho 
remoto e trabalho em casa, as tecnologias disruptivas (AI, Blockchain, Big Data & Analytics) têm 

acelerado o desenvolvimento de um conjunto de ferramentas que aumentam o potencial de disrupção 
do mercado da formação de executivos. 

https://www.cionet.com/cionet-portugal
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- Rui Serapicos -
Professor convidado da PBS 

- Rui Coutinho -
Diretor de Executivo da PBS

de conteúdos em função das necessidades do aluno e ao mesmo tempo 

atualizam as organizações de competências viradas para o mercado. E 

quais os ingredientes de sucesso sistémico para este novo modelo? 

Entre os sete vetores de transformação exploramos aqui três pilares 

para alunos e empresas clientes: SX – Student Experience, CT - Content 

Transformation & BX – Business Experience. 

A experiência de estudante está a mudar radicalmente tanto da pers-

petiva da integração de conhecimentos como dos novos modelos de 

avaliação. Alguns exemplos destas mudanças operam ao nível da per-

sonalização dos conteúdos, gamificação, formação híbrida, e campus 

inteligentes. Do lado da transformação de conteúdos, estamos a assistir 

a novos simuladores integrados de conhecimento que integram inteli-

gência artificial, AR/VR e analítica de desempenho da experiência, do-

cência e conteúdo. 

Por outro lado, a experiência do negócio em que os responsáveis de 

talento e formação procuram fechar o hiato de competências através 

de uma adequação dos curricula com as 

necessidades do negócio. Neste caso, a 

montante da experiência formativa com 

a integração das necessidades da empre-

sa no currículo do curso, e a jusante da 

curso com a avaliação do impacto e per-

formance do profissional estudante após a 

sua formação. 

Por último, as organizações com maior 

sucesso criam uma narrativa partilhada e 

modelo de avaliação comum para acom-

panhar o progresso do aluno, conteúdos 

e impacto. Para ajudar vários interlocuto-

res - incluindo professores, colaboradores, 

administradores e membros da comunida-

de - mantendo focados na compreensão 

comum do sucesso dos estudantes e como 

medir esforços e resultados. 

AS ORGANIZAÇÕES COM MAIOR SUCESSO CRIAM UMA NARRATIVA 
PARTILHADA E UM MODELO DE AVALIAÇÃO COMUM PARA 
ACOMPANHAR O PROGRESO DO ALUNO

https://www.linkedin.com/in/ruiserapicos/
https://www.linkedin.com/in/ruiacoutinho/
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