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START

HÁ UMA MUDANÇA de natureza estrutural na 

forma como os dados são encarados nas organi-

zações, mudança essa que é pouco falada e ainda 

menos entendida. É que tem que ver com os dados 

e o tempo a que se referem. É certo que os dados 

se referem sempre ao passado e muito rara e difi-

cilmente ao presente imediato, dada a dificuldade 

de os processar com suficiente rapidez. Mas en-

quanto até há pouco tempo, os dados eram usa-

dos maioritariamente para analisar o passado, 

está, em muitas organizações, a dar-se uma inver-

são: os dados são usados cada vez mais, de for-

ma mais sistemática, para prever o futuro. Não 

terá que ser o futuro distante: apenas o próximo, 

aquele que está a minutos, horas ou dias do mo-

mento presente. Pode ser algo aparentemente tão 

simples como a hora a que é feita uma entrega, ou 

HENRIQUE CARREIRO

Dados para o passado, 
dados para o futuro

bastante mais complexo como a otimização 

de stocks de uma linha de produção. Ainda há 

poucos dias, a Quantum Scape, uma empresa 

que está a desenvolver a próxima geração de 

baterias para automóveis, anunciou estar a fa-

zê-lo com recurso a plataformas e tecnologias 

da Landing AI, uma empresa especializada em 

aplicação de inteligência artificial a ambientes 

industriais. Há outras, inúmeras, aplicações 

a decorrerem neste momento, em que os da-

dos e as plataformas e tecnologias que sobre 

eles atuam estão a ser usados diretamente na 

criação de produtos de enorme impacto po-

tencial. Claro que a esta mudança na perspe-

tiva de uso, devem correspondem inúmeras 

outras mudanças e definições claras: quem os 

guarda, quem os atualiza, quais os critérios de 

qualidade a que devem obedecer, como deve 

ser o respetivo ciclo de vida. Muitas empresas 

e organizações estão ainda longe de tal pensa-

mento estratégico. Mas não podem: o futuro 

é demasiado importante para ser deixado ex-

clusivamente ao acaso. 

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

FLEXIBILIDADE, agilida-

de e produtividade são as 

novas tendências do pró-

ximo normal, de acordo 

com o estudo “The Next 

Normal”, elaborado pela 

Michael Page que analisa 

as tendências, os desafios e 

as oportunidades ao nível 

dos recursos humanos para passar da fase de sobrevivência à reconstru-

ção e crescimento das organizações.

O estudo conclui que a atração dos melhores candidatos requer uma 

abordagem transparente, imparcial e que coloque as pessoas em primei-

ro lugar, nesta fase de transformação. A atração e retenção do talento 

depende ainda de vários fatores de motivação.

Para 94,9% dos colaboradores inquiridos pela Michael Page em toda a 

Europa, a relação com os superiores e os colegas é o fator essencial ao 

ponderar uma mudança, seguido pelo reconhecimento do seu trabalho 

(94,7%) e possível acesso a formação (90,2%), significativamente antes 

de um aumento salarial (74,6%). 

OS Estados Unidos 

da América e a União  

Europeia estão a avan-

çar e a progredir na ma-

nutenção de dados que 

fluem entre o Atlântico, 

com importantes nego-

ciações para as grandes 

tecnológicas, noticiou a 

Reuters, através de um relato do Wall Street Journal. A conversação 

surge com o objetivo de evitar a perda de dados nas transferências entre 

empresas e resolver o conflito entre políticas de privacidade e proteção 

de dados da UE e medidas de vigilância dos EUA.  

Os dois lados estão a “trabalhar juntos para avançar no compromisso 

com a privacidade, proteger os dados e prevenir disrupções que podem 

magoar os negócios norte-americanos e famílias aqui em casa”, afirma 

um oficial da Casa Branca. O avanço nas negociações é uma boa notícia 

para as multinacionais sediadas nos EUA, depois de no verão passado 

a UE ter decidido restringir a forma como as informações pessoais de 

europeus são enviadas para os EUA. 

AS TENDÊNCIAS DO ‘NOVO NORMAL’ UE E EUA AVANÇAM NEGOCIAÇÕES SOBRE 
TRANSFERÊNCIAS DE DADOS

Estudo da Michael Page define as tendências, os desafios 
e as oportunidades a nível dos recursos humanos para a 
reconstrução e crescimento das organizações.

Os dois lados do Atlântico estão a fazer progressos e as 
conversações deverão continuar.



https://www.fortinet.com/
https://www.fortinet.com/solutions/enterprise-midsize-business/network-access
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FLASH

A ACESSIBILIDADE é 

um fator condicionante 

em período de eleição. 

Em Portugal, onde há 

mais de 1,5 milhões de 

pessoas com deficiência, 

nem todos podem votar 

com o mesmo nível de 

conforto e condições de 

anonimato. Nesse senti-

do, a IBM Global Business juntou-se à FAPPC para desenvolver um 

sistema de Voto Inclusivo.

O Voto Inclusivo não funciona da mesma forma que o voto eletrónico, 

pelo que, reunidas as condições necessárias para o voto, o cidadão de-

verá dirigir-se fisicamente às mesas de voto, apresentar o seu cartão de 

cidadão e posteriormente será encaminhado para uma câmara de voto 

personalizada a qual é composta por um sistema de voto acessível – ele-

trónico, mas presencial – e um conjunto de dispositivos periféricos. Este 

sistema tem a capacidade de criar uma sociedade mais inclusiva. 

A PANDEMIA modificou 

a forma como os consu-

midores, que nunca uti-

lizaram tanto aplicações 

e serviços digitais, se re-

lacionam com as marcas 

para consumir bens e ser-

viços. Prova da tendência 

é o último relatório do 

App Attention Index da Cisco AppDynamics, que mostra que os consu-

midores usam 30% mais aplicações do que antes da pandemia, incluin-

do ferramentas para se conectar com a família e amigos, entretenimen-

to, notícias, alimentação, moda, telemedicina ou banco online. 

Os consumidores estão mais exigentes e 76% afirma que as suas expec-

tativas sobre os serviços digitais aumentaram, sem tolerância com uma 

app que não tenha proporcionado a experiência desejada. No caso de 

um problema com o serviço digital, seis em cada dez culpam a aplicação 

e respetiva marca, independentemente da fonte e tipo de problema de 

desempenho, como um maior período de latência, falhas de segurança, 

ou problemas com serviços de terceiros. 

IBM DESENVOLVE SOLUÇÃO DE VOTO INCLUSIVO 
EM PORTUGAL

MARCAS MAIS DIGITALIZADAS INSPIRAM 
CONFIANÇA NOS CONSUMIDORES

Consumidores estão mais exigentes com as aplicações e 
serviços digitais que utilizam.

Uma colaboração entre a IBM e a Federação das 
Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral (FAPPC), foi 
implementada pela primeira vez em julho de 2019.



https://www.sophos.com
https://www.sophos.com
https://www.sophos.com/en-us/products/mobile-control.aspx?cmp=122929
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FLASH

SEGUNDO a Gartner, 

75% das maiores or-

ganizações em todo o 

mundo já têm recursos, 

dados e aplicações em 

várias clouds, sejam pú-

blicas ou privadas. Para 

não incorrer em despe-

sas imprevistas ou po-

tenciais incidentes de cibersegurança, estes ambientes devem ser devi-

damente regidos.

A transição para a cloud é uma tendência imparável que a própria  

Gartner estima ter atingido 90% das organizações globais em apenas 

dois anos. Esta transição deve ter, de acordo com a sua visão, todas as 

garantias de segurança, tanto para os utilizadores como para as suas 

aplicações e dados.

Um número significativo de organizações reconhece que a sua transição 

para a cloud significou um aumento adicional entre 20% e 50% em 

relação ao orçamento inicialmente previsto, o que não contempla as 

despesas decorrentes da implementação de novas aplicações e dados. 

OS DADOS do re-

latório “Work Trend  

Index” – realizado 

junto dos colaborado-

res da Microsoft em 

mais de cem países – 

indicam que 90% dos 

colaboradores conti-

nuam a sentir-se incluídos na cultura da empresa. Mesmo num ano atí-

pico e marcado pela pandemia, este dado mostra que “não é obrigatório 

as equipas estarem fisicamente juntas para se sentirem unidas e próxi-

mas”, indicam a Microsoft e o LinkedIn em comunicado.

No entanto, como em todas as disrupções, existem desafios. Segundo 

o relatório, os colaboradores e os gestores revelam diferentes opiniões 

relativamente às razões e opções pelo trabalho remoto ou trabalho pre-

sencial. Neste ponto, 45% dos líderes planeia passar mais tempo no 

escritório, opinião partilhada por 39% dos colaboradores. Simultanea-

mente, diz o estudo da Microsoft e do LinkedIn, a razão que leva 58% 

dos colaboradores a passar mais ou menos tempo no escritório é a mes-

ma: maior concentração. 

CERCA DE 60% DAS ORGANIZAÇÕES EXCEDEM OS 
SEUS ORÇAMENTOS ANUAIS COM A CLOUD

CONCENTRAÇÃO DEFINE LOCAL DE TRABALHO DOS 
COLABORADORES

A transição para a cloud deve ser feita de forma ordenada e 
com uma estratégia de adoção bem definida.

Estudo da Microsoft e do LinkedIn revela que 45% dos 
líderes planeia passar mais tempo no escritório.



UMA PLATAFORMA 
TUDO CONECTADO

A SOTI ONE Platform é um conjunto integrado 
de soluções únicas de mobilidade e gestão de IoT 
projetadas para reduzir o custo, complexidade e 
tempo de inatividade relacionados com a 
mobilidade crítica empresarial

FAÇA O DOWNLOAD DE UMA DEMONSTRAÇÃO GRATUITA

VISITE SOTI.NET

https://www.soti.net
https://www.soti.net
https://www.soti.net
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FLASH

VÁRIAS TECNOLÓGICAS, pro-

meteram ajudar a reforçar a ci-

bersegurança dos Estados Uni-

dos após uma reunião com o  

presidente Joe Biden na Casa 

Branca no final de agosto.

A Apple anunciou que vai traba-

lhar com os seus fornecedores para “impulsionar a adoção em massa da 

autenticação multifator”. Já a Amazon planeia oferecer um dispositivo 

de autenticação multifatorial a todos os titulares de contas AWS gratui-

tamente e disponibilizar ao público todo o treino de consciencialização 

de segurança aos funcionários da empresa sem nenhum custo.

Por sua vez, a Google prometeu gastar mais de dez mil milhões de  

dólares nos próximos cinco anos com o objetivo de fortalecer a ciber-

segurança norte-americana e a cadeia de valor de software e prometeu 

treinar mais de cem mil americanos em data analytics e suporte de IT. A 

Microsoft indicou que vai investir 20 mil milhões de dólares no mesmo 

período. 

DE ACORDO com a Gartner, as 

ferramentas de colaboração regis-

taram uma importância renovada 

durante a pandemia de COVID-19 

pelo seu papel na produtividade 

das equipas remotas. Um novo es-

tudo indica que quase 80% dos 

colaboradores estão a utilizar fer-

ramentas de colaboração para trabalhar em 2021; em 2019, pouco mais 

de metade utilizava estas ferramentas, o que significa um crescimento de 

44% desde o início da pandemia.

Simultaneamente, diz o mesmo estudo, as ferramentas de armazena-

mento e utilização partilhada e de mensagens em tempo real experimen-

taram uma maior utilização durante a pandemia, sendo utilizadas por 

mais 74% e 80%, respetivamente, dos inquiridos.

A Gartner prevê que, até 2024, as reuniões presenciais vão cair dos 60% 

das reuniões de negócios atuais para 25%, impulsionadas pelo trabalho 

remoto e mudanças demográficas da força de trabalho. 

TECNOLÓGICAS PROMETEM REFORÇAR 
CIBERSEGURANÇA

UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS COLABORATIVAS 
CRESCEU 44%

A Google e a Microsoft prometeram um investi-
mento significativo para melhorar as infraestrutu-
ras cibernéticas nos EUA.

Ferramentas de partilha de armazenamento e de 
conversação em tempo real assistiram a um maior 
crescimento de utilização durante a pandemia.



https://www.informantem.pt/
https://www.informantem.pt/
https://www.informantem.pt/


17ITInsight

INSIGHT | WOMEN IN TECH

UM PROGRESSO 
DE AVANÇOS E RECUOS
Para perceber a evolução das mulheres no setor tecnológico e 
dando exemplos de mulheres bem-sucedidas em IT, a Kaspersky 
lançou a campanha Women in Tech, evidenciando que embora 
haja avanços, a jornada ainda é longa no plano da inclusão.

MARIA BEATRIZ FERNANDES

DOIS PASSOS À FRENTE, um passo atrás. Assim se carateriza o percurso 

da igualdade de género no setor empresarial das IT. O tema é transversal 

e apesar de na tecnologia o panorama ser hoje mais promissor, continua 

a ser um território dominantemente ‘masculino’, por desbravar. 

A discriminação com base no género é considerada um problema sis-

témico e é acompanhada por anos de fatores políticos, sociais, econó-

micos e fundamentalmente históricos. O ranking do Instituto Europeu 

para a Igualdade de Género coloca Portugal na décima sexta posição 

entre os estados-membros, uma subida de quatros lugares desde 2010. 

Apesar de se manter abaixo da média europeia, regista avanços a um 

ritmo mais rápido, nota Evgeniya Naumova, Executive Vice President 

Corporate Business and Deputy Chief Business Development Officer, 

Commercial da Kaspersky, que encabeça a Women in Tech, campanha 

que dá voz a mulheres portuguesas que trabalham em IT, "desmistifi-

cando preconceitos associados à profissão e encorajando mais jovens a 

ingressarem no mundo da tecnologia". O projeto surge de um compro-

misso da Kaspersky de criar uma indústria mais “diversa e segura”, que 

inspira mais mulheres a integrarem o setor. 

Ilustração: Designed by Freepik

https://eige.europa.eu/
https://wit.kaspersky.com


18ITInsight

INSIGHT | WOMEN IN TECH

'IT'S A WOMEN'S WORLD'
A Kaspersky lançou três talks “informais” 

no YouTube, lideradas pela influencer de tec-

nologia Geek’alm, que se sentou à conversa 

com referências femininas,  com diferentes 

idades e perfis, a trabalhar em cargos de IT 

em empresas influentes a nível nacional – 

Accenture, Farfetch e Natixis. “Desmistificá-

mos também o que fazem no dia a dia, em 

função do cargo que desempenham – o que, 

muitas vezes, é complexo para quem está de 

fora e pode criar algum distanciamento”, 

explica.

Evgeniya, que entrou na Kaspersky há mais 

de dez anos, dá o seu próprio exemplo como 

uma história de sucesso. “Posso dizer que 

sou um exemplo de uma mulher que prospe-

rou no mundo profissional e alcançou uma 

posição de liderança” e “fico muito feliz em 

poder liderar a campanha”.

Contudo, o problema está enraizado nas pró-

prias fundações da sociedade e para evoluir, 

como em qualquer processo cultural disrup-

tivo, são precisos anos para se verificarem 

diferenças. “No passado, não era cultural-

mente fácil aceitar – quanto mais incentivar 

– uma mulher querer trabalhar em áreas téc-

nicas e associadas a tecnologia. Aliás, uma 

das nossas convidadas, ao longo da conver-

sa, afirmou que o pai achava que não fazia 

sentido ela seguir uma área relacionada com 

tecnologia. Queria que ela fosse para áreas 

mais ligadas a turismo ou culinária, em vez 

de seguir uma carreira em IT, que era o que 

a apaixonava”, disse Naumova.

BALANÇO TRABALHO/VIDA PESSOAL
Contudo, a pandemia trouxe novos desafios 

para o sexo feminino. A Kaspersky desen-

volveu um estudo a nível global – Women in 

Tech, Where are we now? Understanding the 

evolution of women in technology – que in-

dica que várias mulheres apreciaram a maior 

flexibilidade proporcionada pelo teletraba-

lho, conseguindo ser mais produtivas e autó-

nomas, mas que sentiram simultaneamente 

um desequilíbrio profundo entre o trabalho 

e a vida familiar.  - Evgeniya Naumova, Kaspersky -

https://media.kasperskydaily.com/wp-content/uploads/sites/85/2021/01/18101159/Kaspersky-Women-in-Tech-2021-Report-V2-Final.pdf
https://www.linkedin.com/in/evgeniya-naumova/
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Questionadas sobre 

as funções quotidia-

nas que prejudicavam a sua 

produtividade, 60% afirmaram 

que tinham feito a maior par-

te da limpeza em casa, além de 

se verem sobrecarregadas com 

outras tarefas. Adicionalmente, 

47% afirmou que os efeitos da 

COVID-19 atrasaram a evolu-

ção na carreira, apesar de uma 

percentagem semelhante (46%) 

acreditar que a igualdade de género é mais 

provável de ser alcançada através de modelos 

de trabalho remoto. 

Mas as reações à pandemia variam de mulher 

para mulher: “algumas apreciam a maior flexi-

bilidade e a inexistência de deslocações traba-

lho-casa, enquanto outras estão, literalmente, à 

beira de um esgotamento”, explica Naumova. 

Nesse sentido, é importante que as empresas 

assegurem estratégias de “apoio aos colabora-

dores que têm responsabilidades de prestação 

de cuidados e que ressalvem, tanto através da 

cultura como da política empresarial, que da-

rão aos pais, de ambos os sexos, a flexibilida-

de” necessária.

ENCONTRAR UM CAMINHO PARA A 
PROGRESSÃO
É frequente as empresas conceberem quotas 

“para aumentar a probabilidade de os compor-

tamentos virem a ser alterados e para permitir 

que mais mulheres alcancem cargos seniores”. 

Apesar da perceção ser positiva, os dados da 

Kaspersky indicam que a falta de profissionais 

femininas faz 38% das mulheres recear entrar 

no setor, uma vez que “os preconceitos de que 

as mulheres não têm competências para car-

gos técnicos, continuam ainda a fazer-se ouvir 

e sentir”.  O “desafio está muito mais ligado à 

mudança de mentalidades em geral, do que a 

medidas como as quotas”, “que não são, nem 

podem ser, a única forma de assegurar o pro-

gresso”.

O equilíbrio proporcionado por uma equipa 

diversa é “sinónimo de beneficiar de uma gama 

muito mais vasta de mentes criativas, diferen-

tes contextos e universos” e “para uma indús-

tria que necessita constantemente de inovar e 

ser disruptiva, faz sentido beneficiar do maior 

número de perspetivas possíveis” – equipas di-

versas “são mais eficientes e harmoniosas”. 

Assim, devem ser implementadas “medidas-

-chave e iniciativas que apoiem verdadeira-

mente a carreira das mulheres na área tecnoló-

gica”. A Kaspersky desenvolveu um programa 

de estágio global remunerado para apoiar mu-

lheres ligadas à cibersegurança – o SafeBoard 

–, e pôs “em prática uma comunidade na  

Internet chamada Women in CyberSecurity”. 

Evgeniya Naumova ressalva que a campanha 

“pretende ser intemporal e além-fronteiras”, 

concebida para se manter “dinâmica, através 

de novos estudos e da partilha de mais exem-

plos femininos”. Para tal, “esperamos que a 

Women in Tech se torne o presente e o futuro” 

do IT. 



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
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MAX2GREEN, A PLATAFORMA INTEGRADA 
PARA AS CIDADES COGNITIVAS

“Centros urbanos mais eficientes, atrativos e competitivos, com especial foco nas áreas 
de mobilidade, eficiência energética e na gestão de resíduos.”

AO LONGO das últimas duas décadas, as cidades têm 

tido taxas de crescimento incomparáveis com qualquer 

outro período do passado. Os espaços urbanos aumen-

taram em todo o mundo, fruto da redução das oportu-

nidades de emprego rurais e da procura por melhores 

condições de vida no espaço urbano. Algumas estima-

tivas sugerem que, até 2050, 66% da população global 

passe a habitar em zonas urbanas.

Esta tendência introduz alguns temas referentes aos 

efeitos, quer ambientais, quer socioeconómicos, resul-

tantes do impacto da urbanização no planeta. O desa-

fio, a longo prazo, passa por prover estas populações de 

recursos essenciais, desde energia, água e alimento, ao 

mesmo tempo que é garantida uma completa sustenta-

bilidade económica, social e ambiental. Neste sentido, 

tem assumido uma grande centralidade o objetivo de 

alcançar novos métodos que permitam incrementar a 

eficiência de serviços urbanos, com recurso a soluções 

inteligentes, que utilizam dados gerados para apoiar a 

tomada de melhores decisões.

Neste âmbito, surge o conceito de Cidades Cognitivas, 

o qual tem na sua génese a ideia de, através da incor-

poração de sensores e tecnologias de Big Data e com 

recurso a ferramentas de Internet of Things (IoT), pro-

porcionar uma nova visão e forma de gestão das cida-

des, que permita uma análise mais holística e, simulta-

neamente, mais customizada às necessidades específicas 

de cada serviço, de cada cidade e em cada momento. 

- Pedro Leite -
 Coordenador Enterprise Asset 

Management, Softinsa

POR PEDRO LEITE, 
Coordenador Enterprise Asset Management,

Softinsa

https://www.linkedin.com/in/pedro-leite-09046727/?originalSubdomain=pt
https://www.softinsa.pt/pt/
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Hoje em dia há efetivamente cidades a serem repensadas e reinventadas 

com esse propósito, tornando-as mais competitivas e mais eficientes na 

gestão dos seus serviços e, por inerência, dos seus recursos.

Muitas das nossas cidades já se posicionam atualmente como Cidades 

Cognitivas, desenvolvendo estratégias de governação e participação que 

passam por tirar partido da tecnologia e de ferramentas analíticas para 

fazer face aos desafios e também às oportunidades da construção de 

centros urbanos mais eficientes, atrativos e competitivos, com especial 

foco nas áreas de mobilidade, eficiência energética e na gestão de resí-

duos.

Foi neste contexto que a Softinsa desenvolveu o Max2Green, uma pla-

taforma centrada em dar uma resposta eficaz aos desafios das cidades, 

tanto em termos operacionais como de gestão, e com o objetivo de re-

duzir a pegada ecológica, otimizar os recursos e a melhorar a qualidade 

de vida dos cidadãos.

O Max2Green, composto por um conjunto de soluções que estão já a 

ser utilizadas em alguns dos nossos municípios, contempla:

• Capacidade analítica que, de forma inteligente, consegue determinar 

a forma mais eficiente para gerir os serviços prestados aos cidadãos, 

nomeadamente as luminárias, contadores de água, gestão de resíduos, 

de regas e de estacionamento;

• Interface amigável e centralizado, em ambiente web e mobile, com 

capacidade de gestão e monitorização em tempo real dos serviços e 

operações;

• Sistema de alarmística que permite dar uma resposta rápida e coorde-

nada a qualquer ocorrência na cidade;

• Escalabilidade para incrementar de forma contínua fontes de dados e 

áreas analisadas.

Do ponto de vista prático, um dos mais recentes projetos é o do Município  

de Tomar, que teve como base a instalação de uma rede LoRa (Long 

Range), para a monitorização de vários aspetos da cidade, englobando 

a iluminação pública, estacionamento, qualidade do ar, qualidade da 

água do rio Nabão, risco de cheias e de roubos de água nas bocas de 

incêndio.

A Câmara Municipal de Portalegre está também a implementar um 

novo e inovador sistema de iluminação pública com lâmpadas LED, na 

promoção da eficiência energética global do território, que implica a 

substituição de mais de 5000 luminárias em todo o concelho e cujo cen-

tro de controlo está assente na plataforma Max2Green. A conversão da 

iluminação convencional vai permitir a implementação de um sistema 

de telegestão individualizada e uma poupança energética na ordem dos 

78%.

Em termos de mobilidade urbana, desenvolvemos para o Município de 

Viseu, a plataforma “MUV na Palma da Mão”, para uma gestão mais 

inteligente dos transportes, permitindo aos cidadãos consultar as dife-

rentes localizações por tipo de serviço e fazer a reserva de determinados 

meios de transporte. 

https://www.softinsa.pt/pt/


https://www.al-enterprise.com/en/products/wlan
https://www.gaplda.pt/
mailto:manuelsoares%40galda.pt?subject=
https://www.al-enterprise.com/en?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Brand%20%7C%20Exact&utm_term=alcatel%20lucent%20enterprise&utm_content=Brand%20Exact
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Os sistemas human-in-the-loop têm como objetivo aumentar a 
eficiência das empresas, uma vez que analisam o desempenho de cada 
modelo de IA e indicam onde são necessárias melhorias.

"COM UM SISTEMA 
HUMAN-IN-THE-LOOP, 
O FUNDAMENTAL É TER 
CONHECIMENTO DE NEGÓCIO”

DIANA RIBEIRO SANTOS

UM SISTEMA HUMAN-IN-THE-LOOP pos-

sibilita que os humanos forneçam informações 

e conhecimento para treinarem sistemas de  

Inteligência Artificial (IA) de forma continua-

da, o que permite a progressiva maturidade 

dos sistemas de IA.

Ao contrário das abordagens clássicas, em 

que um sistema é treinado previamente e de-

pois disponibilizado, um sistema que emprega  

human-in-the-loop é continuadamente treina-

do e corrigido, sendo otimizado com base nos 

conhecimentos que lhe vão sendo transmitidos.

Os contact centers começam a implementar 

estes conceitos de human-in-the-loop. Isto é 

fundamental para diminuir a barreira para a 

adoção da inteligência artificial no sentido em 

que, com apenas poucos cliques e com recursos 

humanos não especializados em IA, é possível 

treinar um sistema que usa inteligência artifi-

cial como um algoritmo para tomar decisões 

autonomamente ou sugerir ações.

Um exemplo disto é o modelo da Talkdesk, o 

“AI Trainer”, que pode ser utilizado por qual-

quer pessoa para modificar os modelos de 

aprendizagem de machine learning, com o in-

tuito de aumentar a eficiência e melhorar os 

resultados das empresas, uma vez que o pro-
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grama analisa o desempenho de cada modelo 

de IA e indica onde são necessárias melhorias. 

À partida, qualquer sistema que aplique os 

mesmos tipos de algoritmos baseados em sis-

temas de machine learning, pode beneficiar de 

um sistema human-in-the-loop, como os seto-

res da banca, retalho ou saúde.

Segundo Pedro Andrade, Senior Product Direc-

tor Head of Automations da Talkdesk, quando 

utilizados sistemas de treino human-in-the-

-loop, as empresas nem sempre precisam de 

contratar data scientists para treinar os seus 

sistemas de machine learning. “O AI Trainer 

está a revolucionar a forma como as empre-

sas implementam, mantêm e personalizam os 

seus modelos de IA para automatização dan-

do-lhes autonomia, uma vez que conseguem 

que os seus especialistas em serviço ao clien-

te – agentes e supervisores – sejam capazes de 

incorporar conhecimento na arquitetura de IA 

existente”, refere.

EXPECTATIVAS E DESAFIOS PARA O 
FUTURO
Para Pedro Andrade, “o importante de qual-

quer sistema de IA é que o possamos alimentar 

com informação correta, concreta e represen-

tativa do negócio que ele deverá servir. Ora, 

com um sistema human-in-the-loop, abre-se a 

capacidade de usarmos as pessoas da primei-

ra linha, que melhor entendem o negócio, e 

compreendem como os clientes se comportam, 

para treinar um modelo cognitivo. Com um 

sistema human-in-the-loop, não é necessário 

ter conhecimentos técnicos, o fundamental é 

ter conhecimento de negócio”.

Os sistemas human-in-the-loop podem dar 

uma ajuda no tema do bias, ou preconceito, 

já que os sistemas mais avançados nesta ca-

tegoria empregam algoritmos de agreement, 

capazes de determinar e excluir outliers. Isto 

permite que os treinos sejam aprovados e co-

locados numa versão otimizada do modelo, 

de uma forma mais segura, mais equilibrada e 

tendencialmente neutra.

As experiências e tendências digitais tiveram 

um crescimento superior a 50% em compara-

ção com o período pré-pandémico. Os siste-

mas de suporte que fornecem esses serviços ou 

produtos ficaram sobre uma enorme pressão. A 

necessidade de automatização de grande parte 

dos sistemas tornou-se vital e, por conseguinte, 

a necessidade de treinar os sistemas para que 

possam apoiar no processo de automatização 

segue a mesma necessidade.

“Cremos que, no futuro, a tecnologia human-

-in-the-loop pode ser mais do que uma forma 

de treino. Acreditamos também que as máqui-

nas que nos ajudam a treinar máquinas, aca-

bem por conhecer tão bem o nosso negócio, 

que permitam mostrar-nos insights, desvios e 

como o negócio está a mudar. E, num mun-

do em mudança, será fundamental poder ver e 

agir em antecipação”, diz. 

- Pedro Andrade, Talkdesk -

https://www.linkedin.com/in/pedromandrade/


https://www.se.com/pt/pt/
https://www.se.com/pt/pt/
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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NOVOS SURFACE
QUE COMECE A ERA DO WINDOWS 11

DESDE HÁ UNS ANOS que a linha Surface, 

da Microsoft, tem sido sinónimo de mobilida-

de. Quando foram introduzidos, o dois-em-um 

apresentado revolucionou o mercado de com-

putação e de tablets, democratizando a maior 

mobilidade dos tablets com, por exemplo, os 

teclados que caracterizavam os portáteis.

Chegados a 2021, a Microsoft apresenta no-

vos dispositivos que compõem esta linha de 

sucesso. Desta vez, os destaques vão para o 

Surface Go 3, para o Surface Laptop Studio, 

para o Surface Pro 8 e para o Surface Pro X.  
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A Microsoft mostrou, ainda, o Ocean Plastic  

Mouse, a Surface Slim Pen 2 e o Surface Adaptive 

Kit.

O Surface Go 3 foi renovado no seu interior para 

ser até 60% mais rápido, mantendo o seu design. 

Esta nova geração tem uma bateria que fornece 

até 11 horas de autonomia e diferentes funciona-

lidades focadas em maximizar a segurança do dis-

positivo e dos seus dados.

O ecrã PixelSense de 10,5 polegadas está otimiza-

do para uso tátil e através de caneta digital, ofere-

cendo versatilidade e portabilidade que o tornam 

ideal para as tarefas do dia-a-dia, tanto para lazer, 

como para maximizar a produtividade no setor 

da educação ou empresarial.

O Surface Laptop Studio é uma evolução do Surface  

Book e o mais potente até à data. Com três modos 

de trabalho diferentes – laptop, stage e studio –, o 

dispositivo recria a versatilidade e permite adap-

tar-se ao modelo de trabalho de cada utilizador. 

Além disso, o Laptop Studio dispõe de espaço de 

armazenamento e carregamento sob o teclado 

para a sua caneta digital, a Surface Slim Pen 2.
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O Surface Pro 8 constitui um salto signifi-

cativo face às versões anteriores. Este dis-

positivo estreia um ecrã de 13 polegadas de 

alta resolução, bem como um chassis com 

contornos mais curvos para refinar o perfil 

e manter o formato ultraportátil. O Surface  

Pro 8 tem processadores Intel Core de 

11.ª geração, uma nova seleção de portas 

– entre as quais se destacam duas ligações  

Thunderbolt – e uma melhoria nas suas câ-

maras e colunas.  O Surface Pro 8 vem com 

uma nova capa de teclado Type Cover que 

inclui espaço de armazenamento e carrega-

mento sem fios para a Surface Slim Pen 2.

O Surface Pro X também foi renovado com 

um novo modelo, focado em diferentes tipos 

de público, com uma opção exclusivamente 

de Wi-Fi que tem um preço de entrada mais 

acessível. O Surface Pro X é ideal para utili-

zadores que procuram flexibilidade e mobi-

lidade num dispositivo leve e fino, com su-

porte a aplicações nativas e emulação X64 

que dá vida ao ecossistema do Windows. 



See how you can deliver simple, secure access for remote workers.
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IT Insight - Como surgiu a Relicense/Capefoxx?

Corrado Farina - A Relicense é uma empresa especializada exclusiva-

mente na compra e venda de licenças Microsoft em segunda mão no 

mercado B2B.

A empresa nasceu, em 2008, quando não havia um enquadramento le-

gal claro para a revenda de licenças de software. Em 2012, o Tribunal 

Europeu legalizou oficialmente esta atividade (julgamento C-128/11 

de 3 de julho de 2012) depois de várias tentativas por parte dos fa-

bricantes para bloquear este mercado. Em 2021, a Capefoxx adqui-

riu a Relicense, que ainda existe com este nome em alguns mercados, 

mas em outros, como em Portugal, fez o rebranding para o nome  

Capefoxx. Isto porque pretende, para além de todo este legado e expe-

riência de revenda no mercado europeu, ir mais longe com novos servi-

ços que serão anunciados muito em breve.

CAPEFOXX TRAZ O RELICENCIAMENTO DE 
WINDOWS ÀS EMPRESAS PORTUGUESAS

Corrado Farina, Director Sales South da Capefoxx, explica de que forma a revenda de 
licenças Windows permite ajudar os clientes a otimizar despesas e assegurar a compliance sem 

necessidade de adquirir licenças para lá das suas necessidades.
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Como opera o vosso negócio?

A Relicense tem duas principais atividades, a primeira das quais é 

adquirir licenças. Procuramos empresas, geralmente grandes em-

presas, que por algum motivo têm licenças perpétuas que não es-

tão a usar, e que muitas vezes não sabem que podem vender. 

Por outro lado revendemos estas licenças a clientes para os quais 

esta é uma melhor alternativa do que adquirir uma licença nova.

Um cliente pode precisar de adquirir a versão mais recente. Mas se 

ainda está a usar Windows 2016, e não precisa de mais, por que 

deveria pagar o preço da última versão? A Capefoxx pode vender 

a versão 2016 a um preço 60% abaixo da mais recente, e assim o 

cliente paga apenas pelo que precisa.

Muitas empresas não podem instalar as licenças mais atuais, por-

que os seus equipamentos legacy apenas suportam versões mais 

antigas, por vezes tão antigas como o Windows 7 e o Windows 

XP. Em muitos casos, estes equipamentos ainda funcionam ade-

quadamente, não têm de estar ligados à internet, e por isso não 

precisam de ser substituídos. 

Mas os computadores precisam de licenças, e se forem apanhados 

numa auditoria com um sistema comprado há 20 anos, agora sem 

licença, dir-lhes-ão que têm de pagar por uma versão mais recen-

te. Com uma licença em segunda mão, mantêm-se compliant ao 

mesmo tempo que continuam a usar a versão adequada às suas 

necessidades.

Como é que é feita a transferência dos direitos de uso das licenças entre  

empresas?

Durante anos, os fabricantes de software incluíam uma cláusula nos seus 

contratos que estipulava que o cliente pode adquirir o software, ser pro-

prietário do seu uso, mas não o pode vender. O mercado de software em 

segunda mão evidenciou que esta era uma prática abusiva, e em 2012 o  

Tribunal Europeu julgamento C-128/11 de 3 de julho de 2012 determinou 

que a revenda de software era legal.

 A propriedade intelectual pertence ao fabricante, pelo que não podem ser 

feitas alterações no software, mas os direitos de uso são transmissíveis.

Mas ao contrário de bens tangíveis, isto não pode ser feito diretamente – 

deve ser garantida a rastreabilidade das licenças, e isto foi estabelecido pelo 

Tribunal Europeu ao regular esta atividade. Isto é feito com um contrato 

entre as duas partes, no qual o fabricante não está envolvido, e no qual são 

explicitados todos os dados sobre as licenças a serem vendidas. Isto serve 

como prova de transferência, para que numa auditoria a empresa compra-

dora possa demonstrar que detém de facto as licenças e está em compliance.

Aqui, o nosso papel restringe-se simplesmente à revenda. No caso de gran-

des empresas trabalhamos diretamente com as grandes empresas, mas com 

a maior parte do mercado operamos através de integradores – não fazemos 

análise nem ditamos o que o cliente deve instalar.

No fundo, funcionamos um pouco como uma farmácia: o “médico”, o in-

tegrador de sistemas, analisa o caso do cliente e passa a “receita” do que 

precisa de instalar, e nós simplesmente fornecemos a licença. 

https://www.capefoxx.com/
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“É FUNDAMENTAL 
A QUEBRA DE SILOS NA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA”
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Interoperabilidade e experiência do utilizador são determinantes na relação do cidadão 
com o setor público. Mas, para concretizar este objetivo, é também necessário reforçar 

as competências dos recursos humanos e garantir um serviço de excelência, eficiente, que 
melhore a produtividade de cidadãos e empresas. A ‘bazuca’ está aí para ajudar.

FÁTIMA FERRÃO

“UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA mais 

moderna e digital é um pilar fundamental para 

suportar uma economia mais próspera e resi-

liente”, defende Sofia Marta, Vice-presidente 

responsável pela área de Saúde e Administração 

Pública da Accenture Portugal. Na opinião da 

consultora, se o país conseguir ter um setor pú-

blico moderno e digital, que trata o cidadão 

como cliente, e melhorar os índices de eficiên-

cia para atender mais e melhor, conseguirá, em 

simultâneo, ter um setor empresarial privado 

mais competitivo. No fundo, acredita, “a meta 

deverá passar por transformar Portugal num 

país onde a Administração Pública é eficiente e 

presta um serviço de excelência, desburocrati-

zada e desmaterializada, que melhora a produ-

tividade dos cidadãos e das empresas, e que con-

tribui para atração de investimento estrangeiro 

e assegura a estabilidade das políticas fiscais”. 

A opinião é partilhada por David Faustino,  

diretor executivo da Nexcellence, empresa do 

universo Glintt, focada na transformação digi-

tal que, acrescenta, “o futuro do país depende 

de o Estado conseguir criar condições para que 

a economia seja mais dinâmica”. 

Contudo, para que esta ambição possa con-

cretizar-se, diz Gabriel Coimbra, diretor-geral 

da IDC Portugal, é preciso ultrapassar alguns 

desafios, nomeadamente, a questão da intero-

perabilidade dos vários serviços públicos, que 

hoje ainda não existe. “Embora se estejam a co-

meçar a dar alguns passos é necessário acelerar 

muito no que diz respeito a esta questão”. Sofia 

Marta reforça: “é fundamental a quebra de si-

los e a promoção da interoperabilidade entre as 

várias áreas governativas”. Para a responsável 

da Accenture, existem bons exemplos, “como 

as Finanças e a Modernização Administrativa, 

com iniciativas como o cartão do cidadão, que 

temos de multiplicar”. Mas, no geral, admite, 

“os processos internos de funcionamento das 

organizações públicas têm de ser otimizados, 

digitalizados e automatizados”.

Apesar de concordar que há muito a fazer no 

que se refere à interoperabilidade entre sistemas 

públicos, David Faustino reforça o trabalho da 

Nexcellence nesta área. A empresa que dirige 

tem desenvolvido “outros projetos relevantes 
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- Gabriel Coimbra, IDC Portugal -

- David Faustino, Nexcellence -

- Sofia Marta, Accenture Portugal -

na vertente da interoperabilidade”, nos quais 

tem trabalhado em conjunto com alguns orga-

nismos do setor público. “Fazemo-lo há algum 

tempo em áreas como plataformas de acesso a 

candidaturas e apoios, e em sistemas internos 

de um conjunto de entidades relevantes”. 

COMBATER A FALTA DE LITERACIA É 
PRIORITÁRIO
Mas há, segundo os especialistas contactados 

pela IT Insight, outros desafios que é essencial 

ultrapassar para que o setor público complete 

a sua transformação digital. Entre eles desta-

ca-se a baixa literacia digital e a falta de quali-

ficações da população. Segundo o índice DESI 

(Digital Economy and Society Index), desen-

volvido pela Comissão Europeia, em 2019, 

22% da população portuguesa não tinha qual-

quer acesso a meios digitais. Com a pandemia, 

esta percentagem caiu para 18%, como revela 

Vanda Jesus, diretora executiva da Unidade 

de Missão Portugal Digital, em entrevista à  

IT Insight. “Mas queremos fazer muito mais 

nos próximos anos”. 

“Portugal é o terceiro país da União Europeia 

onde mais pessoas nunca usaram Internet”, 

completa Sofia Marta, recorrendo aos dados do 

Eurostat. “E estamos a falar de um quinto da 

população”, reforça. A responsável reconhece 

o esforço que o país tem feito para modernizar 

e digitalizar o setor público, mas, alerta, “não 

nos podemos esquecer que esses serviços são 

dirigidos à população, e que a mesma tem que 

ter competências digitais”. Gabriel Coimbra 

https://www.linkedin.com/in/dfaustsino/
https://www.linkedin.com/in/gcoimbra/
https://www.linkedin.com/in/sofia-marta-8223a4/
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OS ÚLTIMOS 18 MESES DEMONSTRARAM A IMPORTÂNCIA DOS MEIOS 
DIGITAIS E ACELERARAM A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DAS ORGANIZAÇÕES

destaca também este desafio como prioritário, e recorda que a adoção 

dos serviços online por parte da população, quer no público, quer no 

privado, é mais baixa do que a média europeia. “Esses são dois fatores 

estruturantes na nossa sociedade e economia, e em que nos encontra-

mos bastante atrás da média europeia”, afirma. Para o responsável da 

IDC Portugal, o fraco desempenho nestes critérios tem um efeito no 

desenvolvimento da sociedade e afeta a utilização dos serviços públicos.

Olhando para um ‘copo mais cheio’, David Faustino recorda que  

Portugal está, apesar de tudo, numa posição interessante na digitali-

zação do setor público, a nível mundial. De acordo com um estudo 

da OCDE – o Digital Government Index –, que cita, Portugal ficou 

classificado em nono lugar na digitalização do Governo, tendo ficado 

à frente de países como a França, a Holanda e a Noruega que são paí-

ses com economias muito competitivas. Neste mesmo estudo, reforça o 

responsável da Nexcellence, a nível europeu, Portugal só ficou atrás de 

Espanha e da Dinamarca. Já segundo o E-Government Survey de 2020, 

realizado pelas Nações Unidas e divulgado recentemente, Portugal ocu-

pa a 35.ª posição ao nível de Governo digitalizado, “o que acaba por ser 

uma posição também muito interessante, especialmente se considerar-

mos que, segundo o Banco Mundial, Portugal se encontra na 49.ª posi-

ção no ranking do PIB per capita, portanto, 14 posições acima daquilo 

que seria a nossa criação de valor”, salienta David Faustino. 

Os últimos 18 meses em pandemia vieram demonstrar a importância 

dos meios digitais e acelerar a urgência de uma transformação digital 

transversal a toda a sociedade. Hoje, diz Vanda Jesus, “quando pensa-

mos num projeto de transformação digital em qualquer organismo, em 

qualquer entidade, que não comece com uma identificação do estado 

de capacitação do nosso território, já não estamos a ir por um bom 

caminho”. É por isso que, segundo a responsável do Portugal Digital, a 

capacitação é um eixo prioritário no plano de ação deste programa do 

Governo, estando um conjunto de projetos em curso. 

Relativamente ao tema da capacitação, afirma Sofia Marta, “parece-nos 

que o Governo está a apostar, e bem, na área de formação de pessoas, 

através de programas como por exemplo o ‘Eu sou Digital’, que prevê 
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que mentores (pessoas comuns, mas com algum nível de literacia digital) possam ser eles pró-

prios os formadores da restante população”. Este programa, e outros, estão a ser pensados num 

trabalho conjunto entre o Estado, a comunidade social, institucional e empresarial, e têm como 

objetivo aproximar os cidadãos da utilização de serviços online. “E esta é, sem dúvida, uma prio-

ridade”, acrescenta.

EXPERIÊNCIA DO UTILIZADOR AINDA NÃO SATISFAZ
Utilização difícil e pouco intuitiva são algumas das falhas apontadas frequentemente aos ser-

viços digitais do setor público. Aquilo que deviam ser facilitadores da relação entre cidadão e 

Estado acabam, muitas vezes, por dificultar o processo e por fazer desistir muitos utilizadores. 

“Temos de fazer um trabalho muito grande naquilo que é a vertente de utente do cidadão”, diz 

Gabriel Coimbra. Ou seja, na opinião do responsável da IDC, há muitos serviços disponíveis, 

mas a experiência e a sua utilização ainda é difícil. “Há uma série de desafios para os cidadãos 

que querem utilizar os serviços, mas depois não os encontram ou não conseguem fazer uma 

boa utilização porque falta aquilo a que chamamos o user experience e o foco no utilizador”, 

explica. Uma opinião partilhada por Sofia Marta. “Não é suficiente disponibilizar um novo ser-

O Governo está a lançar vários programas para 
aproximar a população dos serviços online
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viço. As pessoas precisam de saber que existe, 

como utilizá-lo, entender a linguagem e as op-

ções disponíveis. A facilidade de acesso e ex-

periência de utilização são decisivos”. Para a 

responsável da Accenture, os cidadãos querem 

passar de um serviço prestado num canal fixo 

para um canal à sua escolha, que lhes permita 

selecionar o mais adequado à interação pre-

tendida, incluindo o self-service. “Querem um 

serviço simples, proativo e focado no resulta-

do pretendido, otimizando a utilização da in-

formação que o Governo já detém, evitando 

redundâncias, morosidade e burocracia desne-

cessária”, acrescenta.

A par com a interoperabilidade dos sistemas e 

com o combate à iliteracia digital, o diretor-ge-

ral acredita que este é outro grande desafio da 

Administração Pública para os próximos anos. 

“Não deveria haver nenhum serviço público 

que não devesse ser possível de ser feito de for-

ma digital”, complementa Sofia Marta. 

Portugal é, demonstram estudos como o DESI, 

um dos países da Europa que disponibiliza 

mais serviços públicos digitais. No entanto, 

apesar do 13.º lugar que ocupa, no conjunto 

dos 27 países da União Europeia, “temos um 

longo caminho pela frente e muitos desafios 

por enfrentar”, diz a vice-presidente para o se-

tor público na Accenture. Um dos exemplos do 

que há a fazer passa por apostar numa vaga de 

inovação na forma como se disponibilizam os 

serviços aos cidadãos. “É essencial potenciar 

as novas tecnologias e os canais digitais que 

permitam desburocratizar e desmaterializar a 

maior parte da documentação neste momento 

necessária”, explica. 

De acordo com o mais recente estudo da  

Accenture sobre Consumidores Digitais, 85% 

dos cidadãos esperam o mesmo ou um mais 

elevado nível de qualidade dos serviços go-

vernamentais, quando comparado com o das 

organizações comerciais. “As entidades públi-

OS CIDADÃOS QUEREM 
PASSAR DE UM SERVIÇO 
PRESTADO NUM CANAL 
FIXO PARA UM CANAL À 
SUA ESCOLHA

- Vanda Jesus, Portugal Digital -

https://www.linkedin.com/in/vandajesus/
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cas precisam de ser capazes de proporcionar uma experiência simples, 

conectada (com o princípio do “once only”) e realmente impactante e 

eficaz”, acredita Sofia Marta.

Adaptação às necessidades e exigências dos cidadãos e uma maior di-

vulgação de serviços que já existem são, na opinião de David Faustino, 

falhas que a Administração Pública terá que corrigir para que os níveis 

de utilização e a satisfação possam aumentar. “Diria que o setor público 

tem, tal como o privado, que adaptar-se”. O responsável da Nexcellence  

acredita que o setor público tem agora uma oportunidade relevante 

de divulgar, de forma mais dinâmica e proativa, os serviços que foram 

criados e que estão disponíveis. “Acho que os canais digitais são por 

natureza muito interessantes, sobretudo para as camadas mais jovens, 

uma vez que essas pessoas já comunicam bastante pelos canais digitais”. 

Contudo, admite, há ainda muito trabalho a fazer porque “há muitos 
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serviços disponíveis, mas as pessoas ainda não 

os conhecem muito bem”. 

Na perspetiva da Agência para a Modernização  

Administrativa (AMA), esta adaptação acele-

rou pelas circunstâncias impostas pela pande-

mia. “Tivemos que acelerar adoção de medidas, 

muitas já identificadas ou mesmo desenvol-

vidas, que possibilitassem aos cidadãos e às 

empresas manter o seu relacionamento com o 

Estado, tanto no cumprimento de obrigações 

como no acesso a benefícios e apoios”, explica 

a presidente, Fátima Madureira. Garantir que, 

não obstante as circunstâncias, os cidadãos e 

as empresas tivessem ao seu dispor canais para 

a realização de serviços foi, para a responsá-

vel, o maior desafio. “O trabalho desenvolvido 

em eportugal.gov.pt ou nas linhas de apoio ao 

Cidadão e Empresa são o exemplo mais visí-

vel”, diz. Mas outros houve, menos visíveis, 

mas igualmente relevantes, desde os desenvol-

vimentos feitos ao nível dos sistemas, e que ga-

rantem a interoperabilidade, a usabilidade e a 

acessibilidade, à com cidadãos e empresas. “A 

interoperabilidade, a partilha e reutilização de 

dados, a identificação digital e participação de 

todos é uma realidade”. A presidente da AMA 

acredita que, bem explorados, estes pilares têm 

o poder de, gradualmente, tornar o Estado 

mais ágil, próximo e capaz de mudar o para-

digma. “Simplificar serviços significa eliminar 

as redundâncias nas interações do Estado com 

os cidadãos e empresas”.

BAZUCA: A OPORTUNIDADE DE UMA 
VIDA
A falta de capacidade de investimento, tanta 

vezes dada como argumento, deixa agora de 

fazer sentido com a chegada do envelope finan-

ceiro do Plano de Recuperação e Resiliência  

(PRR). “A tão falada ‘bazuca’ europeia consti-

tui, de facto, uma oportunidade única e, pro-

vavelmente, não repetível na próxima década, 

para modernizar a nossa Administração Públi-

ca, de uma forma transversal e em particular 

DURANTE A PANDEMIA, FOI 
ACELERADA A ADOÇÃO DE 
MEDIDAS QUE PERMITEM O 
RELACIONAMENTO ENTRE 
CIDADÃOS E EMPRESAS 
COM O ESTADO

- Fátima Madureira, Agência para a Modernização 
Administrativa -

https://www.linkedin.com/in/fátimamadureira/?originalSubdomain=pt
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em algumas áreas chave como a Justiça, a Segurança Social e a Saú-

de”, acredita Sofia Marta. “Não tenho dúvidas de que a bazuca e o 

novo quadro comunitário, não só o PRR, vão ser fundamentais para a 

transformação da nossa sociedade e da nossa economia”, complementa 

Gabriel Coimbra que, acrescenta: “quer o setor privado, quer o setor 

público, têm de ser capazes de ter um maior proveito e criar o maior 

valor possível a partir desses fundos”. 

O responsável da IDC Portugal recorda que o valor disponível no PRR 

é “quase um orçamento 2.0 da administração pública”, o que permi-

tirá duplicar o investimento por parte do Estado e ser, em simultâneo, 

essencial e crítico para essa transformação mais estruturada dos servi-

ços públicos digitais. “Acredito que serão muitos desafios para execu-

tar porque é muito dinheiro, serão necessários muitos recursos, muitas 

pessoas com muitas competências, mas é uma oportunidade enorme”.

Já David Faustino defende que será possível fazer hoje muito do que 

durante um conjunto de anos não foi. “Estivemos muitos anos em crise 

e os orçamentos do Governo para esta área foram cortados”. Para o 

responsável da Nexcellence, Portugal deve aproveitar o facto de rece-

ber uma verba de 22%, destinada à transformação digital - a média 

europeia é de apenas 12% -, para recuperar o atraso em algumas áreas. 

Noutras, em que o país está acima ou em linha com a média europeia, “é 

uma oportunidade única para conseguirmos dar um salto ainda maior, 

e fazer com que aquilo que é hoje uma situação em que Portugal está 

acima da média, nos possa colocar no topo”, reforça Gabriel Coimbra.

Na área da Modernização Administrativa, grande parte dos projetos 

em curso beneficiarão agora de uma maior dinâmica e rapidez de con-

cretização, com a ajuda do PRR. Segundo Fátima Madureira, são 16 

projetos estruturantes, em grande medida tecnológicos, e que passam 

pelo atendimento e suporte, em qualquer canal, nomeadamente por via 

do reforço do ponto único de acesso, do desenho de um modelo comum 

e uniforme de serviços digitais e presenciais; do desenvolvimento de 

mecanismos de controlo, confiança e auditabilidade no acesso a dados; 

na melhoria e ampliação das soluções de identidade digital e no reforço 

Grande parte dos projetos em curso vão 
beneficiar de uma maior dinâmica e rapidez de 

concretização com a ajuda do PRR
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das plataformas transversais, entre outros. “Estes projetos traduzem-se em melhorias concretas 

no nosso dia a dia, como o desenvolvimento e um único portal de serviços, uma linha única, 

soluções integradas para agendamentos e, cada vez mais e melhores, dados abertos ao serviço 

da sociedade”, exemplifica a presidente da AMA.

O objetivo da agência passa pelo desenvolvimento e implementação de soluções inovadoras, 

como o Programa SIMPLEX, as Lojas e Espaços Cidadão, entre outros projetos, sempre “ali-

nhados com a adoção de mecanismos e ferramentas digitais para dinamizar a oferta através de 

diferentes canais e promover a inovação pública”. São exemplos a renovação online do Cartão 

de Cidadão, Alteração de Morada, Licenciamento Zero, Receitas Médicas Digitais, a criação 

e crescente ampliação de serviços através do Portal ePortugal, a Chave Móvel Digital, a app 

id.gov.pt, entre outros serviços, como destaca a responsável. 

O ETERNO PROBLEMA DO TALENTO
A escassez de recursos humanos especializados na área das TIC não é novidade para ninguém 

nem, tão pouco, um problema apenas nacional. Mas se as empresas privadas sofrem com o 

reduzido número de profissionais técnicos disponíveis, o problema agrava-se quando olhamos 

para o setor público. “Não nos podemos esquecer também que devido a estes anos todos de 

redução de orçamentos, entidades de grande responsabilidade em Portugal estão verdadeira-

mente subdimensionadas em termos de capacidade humana”, afirma David Faustino. E este 

é, para aquele responsável, outro tema relevante “que vai ser um desafio muito importante na 

implementação deste PRR”. O foco tem estado em manter a máquina a funcionar, mas agora, 

aponta, é preciso pensar no futuro. “Vai haver muito dinheiro, mas vai ser difícil ter capacida-

SECTOR | PUBLIC ADMINISTRATION
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de humana para investi-lo de forma correta”.  

Este é também um alerta deixado por Gabriel 

Coimbra. “Faltam recursos, talento e equipas 

para conseguirem fazer toda essa transfor-

mação em tão pouco tempo”. O responsável 

da IDC recorda que a Administração Pública 

tem um desafio adicional a este nível pois tem 

limitações orçamentais e, até, de condições 

de modelos de trabalho que sejam adequa-

dos aos perfis necessários. “Os organismos da 

Administração Pública devem conseguir criar 

condições para atrair e reter talento, assim 

como trabalhar mais ainda com o setor pri-

vado e as empresas tecnológicas”, recomenda. 

“Não é apenas uma questão de acesso aos 

fundos”, acrescenta Sofia Marta. Na opinião 

da responsável da Accenture, a Administra-

ção Pública, e todas as organizações, preci-

sam de ajuda para se transformar, reinventar, 

e capacitar os seus colaboradores. “Esta nova 

realidade é caraterizada pela mudança, pela 

incerteza e volatilidade. Os atuais modelos de 

negócio já não garantem o êxito no futuro, 

por isso há que transformá-los, e o caminho 

da transição digital tem de ser feito de forma 

consciente e segura”.

Olhando para as soluções, David Faustino 

acredita que, entre outras, o trabalho remoto 

na Administração Pública possa ser uma res-

posta à escassez de talentos, uma vez que abre 

portas a contratações fora dos grandes centros 

populacionais. Durante a pandemia, recorda, 

o Estado conseguiu adaptar-se, com algum 

custo, ao trabalho remoto e conseguiu colocar 

as pessoas a trabalhar a partir de casa. “Mas 

acho que uma medida relevante era continuar 

nesta lógica e, eventualmente, o Estado conti-

nuar a contratar pessoas fora das grandes ci-

dades”. Com esta estratégia seria possível reter 

pessoas em zonas mais remotas e do interior e 

dar-lhes boas condições de vida e de trabalho. 

“Julgo que seria uma boa oportunidade para 

o país e, particularmente, para a máquina da 

Administração Pública”, salienta.

Já para Fátima Madureira, a maior das priorida-

des continua a ser uma Administração Pública  

moderna, capaz de responder às necessida-

des dos cidadãos e das empresas, sem demo-

ras e sem pedidos de informação desnecessá-

rios. Resumindo, conclui, “uma Administração  

Pública ligada, moderna, tecnológica e amiga”. 

É NECESSÁRIA UMA "ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LIGADA, MODERNA, 
TECNOLÓGICA E AMIGA"

SECTOR | PUBLIC ADMINISTRATION
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O processo de Transição Digital previsto no Plano de Recuperação e Resiliência dá 
um novo fôlego ao investimento em tecnologia na Administração Pública. E com ele 

ganha também o setor empresarial.

O EFEITO DA “BAZUCA” FINANCEIRA NAS TI 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ATÉ AO FINAL DE 2026 Portugal vai receber cerca 

de três mil milhões de euros de fundos comunitários 

para investir em Tecnologias da Informação, valor que 

representa 18 por cento do total previsto no Plano de 

Recuperação e Resiliência (PRR).

É uma verdadeira revolução o que a chamada “bazuca 

financeira” promete ao nível do investimento nas TI, 

através da aplicação dessas verbas para investimen-

tos em projetos de capacitação e inclusão digital das 

pessoas, promoção da literacia digital, transformação 

digital do setor empresarial e digitalização do Estado.

Se a aposta na capacitação dos cidadãos e o apoio ao 

setor empresarial são vetores essenciais para tirar verdadei-

ramente partido dos processos de transformação digital em 

curso, o investimento nas TI associadas à Administração  

Pública ganha contornos ainda mais abrangentes.

Além de preparar as instituições da Administração Cen-

tral e Local com novas soluções tecnológicas para respon-

der aos desafios atuais (o que não será pouco!), essa ca-

nalização de verbas irá também reforçar o ecossistema de 

organizações e pessoas que dependem do funcionamento 

da Administração Pública na sua atividade e dia-a-dia.

É o caso da criação de serviços online cada vez mais efi-

cientes, seguros e acessíveis aos cidadãos e às empresas; da 

 - Armindo Dias -
Head of Public Sector

POR ARMINDO DIAS
Head of Public Sector, Claranet Portugal

https://www.claranet.pt/
https://www.portugal2020.pt/sites/default/files/planoderecuperacaoeresiliencia_consultapublica.pdf
https://www.claranet.pt/workplace/training
https://www.claranet.pt/verticais/public-sector
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interoperabilidade desses serviços entre setores, como a Segurança Social, 

as Finanças, a Justiça ou a Saúde, reduzindo os custos de contexto e de 

acesso aos mesmos; é o caso ainda da criação de condições estruturantes 

para suporte a modelos de trabalho híbrido no setor público; ou, final-

mente, da qualificação ou requalificação dos trabalhadores do Estado. 

Mas este investimento nas TI do setor público requer também uma es-

colha criteriosa dos projetos a abranger, especialmente ao nível do tipo 

de soluções tecnológicas a enquadrar e das organizações contempladas.

OPORTUNIDADE PARA A ADMINISTRAÇÃO LOCAL
O investimento nas TI por parte da Administração Pública tem mos-

trado uma vitalidade interessante nos últimos anos, sobretudo a nível 

da Administração Central e das instituições a ela ligadas, com destaque 

para as áreas das Finanças, Segurança Social, Saúde, Educação ou Ad-

ministração Interna.

Pela sua natural descentralização, autonomia e capacidade financeira, o 

investimento nas TI por parte da Administração Local é normalmente 

mais desafiante. O contexto pandémico trouxe novas necessidades, com 

a criação de condições para trabalho remoto no topo das prioridades, 

mas também o desenvolvimento de modelos de serviço ao cidadão e às 

empresas, que permitissem melhorar o contacto à distância.

Esta nova realidade, associada ao reforço de competências das Câmaras 

Municipais, acabou por trazer a questão da cibersegurança para o topo 

das preocupações, podendo mesmo colocar em risco alguns serviços 

básicos prestados aos munícipes.

SOLUÇÕES HÍBRIDAS
O investimento do setor público nas TI deverá passar pela aposta em 

soluções estruturantes de acompanhamento e adaptação a um novo pa-

radigma de trabalho, bem como a uma nova forma de assegurar mais 

eficiência em diferentes serviços.

À exceção de alguns casos, em que a informação se deverá manter lo-

calizada, (pelo seu caráter sigiloso e por questões legais), os modelos 

híbridos serão os que a Administração Pública terá mais tendência 

para adotar nas suas diversas áreas – com várias soluções a ficar em 

clouds públicas ou privadas, ou em infraestruturas próprias. As ins-

tituições poderão desta forma manter o controlo das infraestruturas 

e a soberania dos dados, adicionando camadas de serviços sobre as 

plataformas usadas.

Além de permitirem racionalizar, como nenhuma outra solução, os in-

vestimentos nas infraestruturas de TI, ao nível da capacidade, eficiência 

e flexibilidade, as soluções híbridas em regime as-a-service permitem me-

lhorar, entre outros, a resposta aos desafios de cibersegurança que cada 

vez mais assolam os sistemas da Administração Pública – Central e Local.

A utilização de verbas do PRR para investir na modernização das TI 

na Administração Pública representam assim uma oportunidade para 

dinamizar o próprio mercado e a economia. É certo que irá beneficiar 

a atividade das próprias empresas de TI em Portugal, mas permitirá 

sobretudo desenvolver a oferta de novas soluções, numa lógica de sim-

plificação, aceleração de processos e rentabilização mais eficiente dos 

investimentos. 

https://www.claranet.pt/
https://www.claranet.pt/cybersecurity
https://www.claranet.pt/verticais/healthcare
https://www.claranet.pt/workplace/workplace-productivity/digital-workplace
https://www.claranet.pt/workplace/training
https://www.claranet.pt/cloud/cloud-platforms
https://www.claranet.pt/verticais/public-sector
https://www.claranet.pt/cloud/hybrid-cloud
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TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA UM MELHOR 
SERVIÇO PÚBLICO

Uma empresa pode ser descrita como uma organização que produz bens e/ou serviços 
para a satisfação das necessidades dos seus clientes e com a finalidade de obtenção de 

lucro para os seus acionistas.

MAS O SEU PAPEL é muito mais vasto. As empresas têm uma responsabilidade para com os seus colaboradores, 

como a proteção do ambiente ou a ética empresarial, e uma responsabilidade para com o desenvolvimento da socie-

dade em que se inserem. Foquemos neste último.

Prestando suporte continuado à operação de tantos sistemas críticos e participando em grandes projetos de trans-

formação digital, que nos anos recentes decorreram em muitas das maiores organizações do setor privado em Por-

tugal, a DXC contribui para o desenvolvimento do país, entendendo que muitas destas organizações fazem parte de 

segmentos críticos, como os setores da banca e seguros, da energia ou do retalho, entre outros.

Colaborando com o programa UPSKILL, que dá oportunidade às pessoas de se requalificarem com competências 

digitais, a DXC está a abrir novas oportunidades aos seus participantes. Através do programa escolar IBERIA  

CODES, a DXC procura despertar desde cedo o interesse dos jovens para os temas das ciências, tecnologia, engenha-

ria e matemática (STEM). Ao abrir centros de competências e de dados em cidades como Fundão e Évora, a DXC 

está a apoiar o desenvolvimento destas regiões.

 - Sofia Nogueira -
Public Sector Leader na DXC 

em Portugal

POR SOFIA NOGUEIRA
Public Sector Leader na DXC em Portugal

https://dxc.com/us/en
https://www.linkedin.com/in/sofia-nogueira-e-silva-a084b3/
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Mas contribuir para o desenvolvimento do serviço pú-

blico é talvez o mais crítico de todos, dado que é um 

serviço que se pretende acessível para qualquer cidadão, 

que serve de suporte e regulação ao desenvolvimento das 

atividades de cidadãos e empresas e que pretende pro-

porcionar valor a todas as camadas da população.

As tecnologias digitais são um impulsionador deste de-

senvolvimento: os governos sabem disso, estão a trans-

formar os seus serviços e têm o exemplo do setor pri-

vado que tem sido pioneiro nesta área. Com advanced 

analytics pode-se conhecer melhor as necessidades dos 

cidadãos e personalizar serviços. Com automação (RPA 

- Robot Process Automation) e inteligência artificial po-

dem-se libertar recursos humanos para tarefas de maior 

valor. Através de uma eficiente gestão de operações de IT 

e recurso a Cloud Computing podem-se obter ganhos de 

produtividade e poupança de recursos. O redesenho de 

arquiteturas permite modernizar e simplificar e o investi-

mento em cibersegurança é fundamental para assegurar 

a proteção dos dados e a confiança nos sistemas e servi-

ços governamentais. 

A DXC colaborou com o governo de Itália, dos primeiros países europeus a iniciar 

a disponibilização de serviços na cloud, permitindo mais agilidade e o aumento da 

sua capacidade. Um outro exemplo é o suporte que a DXC presta à segurança das 

infraestruturas nacionais críticas no setor das águas no Reino Unido, com um Centro 

de Operações de Segurança (SOC) com capacidades 24x7 de gestão de incidentes de 

segurança e eventos (SIEM). Fazendo uso de cloud pública e desenvolvimento ágil, a 

DXC desenvolveu em menos de 2 semanas a solução que permitiu a gestão dos fun-

dos de apoio às empresas afetadas pela COVID-19, no âmbito do programa Corona 

Hinderpremie do Governo da Flandres.

A pandemia da COVID-19 veio abrandar o desenvolvimento económico em todo o 

mundo, mas, se podermos identificar algo de positivo neste contexto, tal terá sido o 

avanço em termos de digitalização das sociedades. Telemedicina, ensino à distância, 

trabalho remoto. No setor público diminuíram as barreiras para o serviço digital, 

caminho que em Portugal já se tinha iniciado, mas que saiu reforçado. Os cidadãos 

exigem mais serviço digital, procurando serviço equivalente ao que encontram no 

setor privado e este caminho não tem mais retorno. 

Contribuir para a melhoria do serviço público é permitir maior celeridade, menor 

erro e menores custos de contexto. É melhorar a saúde e a educação, proporcionar 

melhores transportes, turismo, agricultura e melhores negócios, com menores custos e 

mais produção de riqueza. É sem dúvida contribuir para a melhoria de uma sociedade 

e de um país. 

https://dxc.com/us/en
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DEPOIS DE UM período de preparação, de alterações de hábitos e de 

criação de infraestruturas em que as pessoas se habituaram a estar mui-

to mais móveis, no sentido em que não estão necessariamente no escri-

tório, grande parte das organizações procura agora implementar uma 

estratégia de mobilidade empresarial.

Esta é uma tendência crescente, uma vez que a flexibilidade e eficiência 

possibilitadas pela mobilidade empresarial podem oferecer benefícios 

como o aumento da produtividade e a redução de despesas. No entan-

to, é fundamental que as empresas definam uma política de compliance, 

garantido uma segurança sem perímetro.

OS NOVOS DESAFIOS E OPORTUNIDADES 
A pandemia mostrou as fragilidades que as organizações tinham em 

termos de mobilidade. Há agora novos desafios e oportunidades que se 

colocam às organizações neste novo contexto que experimenta agora a 

liberdade de movimentos e que está muito mais bem preparada para a 

mobilidade.

Pedro Dias, Country Manager da Alcatel-Lucent Enterprise, aborda a 

diferença do termo mobilidade e teletrabalho, uma vez que “no pico 

do confinamento a única coisa que nós não tivemos de todo foi mobi-

lidade. Nenhuma empresa estava, a menos que coincidisse com algum 

planeamento estratégico de alteração do seu modelo de trabalho, pre-

parada num espaço de tempo tão curto, para mover toda a sua força de 

trabalho para teletrabalho” e partilha a opinião de que, “no chamado 

novo normal, vão existir duas componentes: a componente social, ou 

seja, as alterações nas empresas e nas pessoas que todo este período vai 

provocar e, derivado dessas alterações sociais no modelo de trabalho, a 

componente tecnológica que terá que responder e de permitir aos clien-

tes ajustar a capacidade de trabalho a essas decisões”.

Já Paulo Pinto, Business Development Manager da Fortinet, acredita 

que se as pessoas continuarem a produzir como esperado, a verdadeira 

mobilidade vai acontecer agora. “Para além da questão social, os desa-

fios que vão surgir disto para as organizações estão relacionados com 

os riscos, uma vez que as pessoas vão começar a partilhar mais dados 

Depois de um ano marcado pelos desafios impostos pelo trabalho remoto, a Alcatel-Lucent 
Enterprise, a Claranet, a Fortinet, a HP, a Informantem, a Noesis e a SOTI partilham a sua 

visão sobre as oportunidades e o futuro da mobilidade empresarial.

ROUND TABLE | MOBILIDADE

DIANA RIBEIRO SANTOS
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através de canais, vão estar mais expostas e algumas não têm muita ex-

periência. Vai existir uma capilaridade muito maior nas comunicações e 

tal pode transformar-se até num argumento contra a mobilidade”

“As oportunidades vêm das exigências em termos de serviços. Novas 

tecnologias, como o 5G, vão representar oportunidades de criar um dia 

a dia mais ligado entre pessoas e organizações, apoiadas na prestação 

de serviços, na monitorização e por aí fora”, refere.  

Para Miguel Souto, Partner Business Manager da HP, a pandemia mos-

trou as fragilidades das empresas, mas também mostrou a capacidade 

destas resistirem. “Foi impressionante ver as empresas reinventarem a 

forma de trabalhar e a capacidade das equipas colaborarem muitas ve-

zes sem a tecnologia correta”. 

“A cultura empresarial talvez seja o maior desafio à mobilidade. A des-

centralização do próprio trabalho, os processos inerentes à gestão das 

equipas, as identidades corporativas e o bem-estar dos colaboradores 

são também desafios com os quais as empresas têm de lidar”, indica. 

Esta transformação gerou também oportunidades sem precedentes. É 

importante relembrar que foi o teletrabalho que permitiu à maioria das 

empresas continuar a operar, demonstrando que a mobilidade é também 

uma poderosa ferramenta de resiliência e continuidade de negócio”. 

A Channel Specialist Iberia da SOTI, Carolina Pereira de Sousa, explica 

ainda que, na ausência de uma boa ferramenta de gestão e de segurança 

para todo o tipo de dispositivos, há mais tendência para surgirem pro-

blemas, como, por exemplo, ataques cibernéticos que podem compro-

meter a empresa. 

Houve um aumento de cerca de 35% deste tipo de ataques no início da 

pandemia. “Precisamos de soluções eficazes na eventualidade de haver 

problemas para que este seja resolvido o mais rapidamente possível, por 

exemplo, utilizando ferramentas como o controlo remoto. Isto é tanto 

para o administrador de IT que resolve o problema, bem como para 
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o colaborador que, enquanto o problema não é resolvido, tem 

uma quebra de produtividade”.

A nível de oportunidades, Carolina Pereira de Sousa destaca 

três pontos importantes: a flexibilidade, a felicidade no trabalho 

e o poder de escolha. “Para mim, havendo boas ferramentas de 

segurança e de gestão, as vantagens são inúmeras, não só em 

teletrabalho, como também trabalho híbrido”. 

O FUTURO DA MOBILIDADE 
Existe agora um novo paradigma da forma de trabalho, de cola-

boração e até de educação e aprendizagem, em que a pandemia 

constituiu um enabler da transformação e a maioria das empre-

sas aposta cada vez mais no fator mobilidade.

Para Ricardo Magalhães, Senior Manager e Enterprise  

Solutions da Noesis, “houve uma adaptação em vários momen-

tos e esperamos estar hoje numa fase mais madura na gran-

de maioria das organizações. No entanto, os desafios inerentes 

ROUND TABLE | MOBILIDADE

- João Justo Gonçalves -
Claranet 

"O novo normal atacou as prioridades 
dos gestores de IT"

- Pedro Dias -
Alcatel-Lucent Enterprise  

"No pico do confinamento a única 
coisa que nós não tivemos de todo foi 

mobilidade"

DURANTE A PANDEMIA, EXISTIU TRABALHO FORA DO ESCRITÓRIO, 
MAS NÃO NECESSARIAMENTE MOBILIDADE

à pandemia estão relacionados com o 

facto de como é que as organizações 

vêm os dilemas de manter uma força 

de trabalho produtiva, o contacto com 

os clientes, ao mesmo tempo que res-

peitam e se adaptam às várias medidas 

que foram impostas pela situação”. 

“Parece-me que o modelo híbrido vai 

passar a ser uma obrigatoriedade para 

a grande maioria das organizações, 

isto se quiserem manter a sua força de 

trabalho e o local onde trabalhamos 

deixa de ser tão relevante. Abre-se um 

conjunto de oportunidades não só das 

empresas nacionais para contratar, mas 

também das internacionais virem cá 

contratar”, diz. 

https://www.linkedin.com/in/jo%C3%A3o-justo-gon%C3%A7alves-235a733/
https://www.linkedin.com/in/pdias23/
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Na perspetiva de José Rodrigues, IT Key Account Manager da  

Informantem, estamos numa etapa de mobilidade que permite escolher 

e decidir onde o funcionário quer trabalhar.

“A pandemia fez com que todos nós conseguíssemos aprender formas 

de trabalhar diferentes com esta questão da mobilidade. Portanto, a 

nossa localização acaba por ser uma questão móvel, o que permite às 

empresas, e também aos funcionários, uma maior rentabilidade e uma 

gestão do esforço diferente”, explica. 

“Os escritórios passam, assim, a ser espaços de colaboração, onde as 

pessoas apenas vão para se reunir. Possivelmente, os escritórios irão 

sofrer uma transformação e poderão ficar até mais reduzidos para que 

a mobilidade seja mesmo implementada”, acrescenta.

“A mobilidade trouxe um impacto na questão das redes que eram muito 

alavancadas no acesso às aplicações. Muitas delas estavam on-premises 

e esta transformação provou que as pessoas podem trabalhar em vários 

sítios e que até as redes podem ser mais desmaterializadas”, diz João 

Justo Gonçalves. Business Developer Digital Connectivity da Claranet.

Na sua perspetiva, o acesso ao Wi-Fi acaba por ser uma necessidade, 

uma vez que os colaboradores já não se vão ligar por cabo. “Quando 

se fala em colaboradores, fala-se em pessoas da empresa, corporativos, 

ROUND TABLE | MOBILIDADE

- Pedro Dias, Alcatel-Lucent Enterprise - - João Justo Gonçalves, Claranet - - Paulo Pinto, Fortinet -
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guests ou sub-contratados e as redes têm que ser 

capazes de fazer essa distinção e de ter métodos de 

autentificação”. 

“Os serviços de gestão na cloud, com a flexibilidade 

que oferece, acaba por ser uma opção interessante 

cada vez mais avaliada do ponto de vista da gestão 

do IT”, afirma.

A ADOÇÃO DE SOLUÇÕES DE WORKPLACE 
A realidade atual potenciou uma transformação em 

termos da adoção de soluções de workplace e até da 

forma como se perceciona o mercado por parte das 

organizações portuguesas que precisam de garantir 

a produtividade dos seus colaboradores. 

Para Miguel Souto, da HP, a palavra resiliência ga-

nhou uma importância diferente na pandemia. “A 

maioria dos clientes estão a redefinir as suas políti-

cas e frameworks do workplace para esta realidade 

híbrida. As equipas de IT estão a procurar balan-

cear aquilo que são as prioridades para responder 

às exigências desta mudança, procurando soluções 

que potenciem a produtividade e que incrementem 

a experiência dos seus utilizadores”. 

“Num estudo recente realizado pela HP, 87% das 

empresas inquiridas incluem, hoje, a experiência do 

utilizador nos principais KPI de gestão de IT. Fazer 

o empowerment dos colaboradores, independente-

mente de onde estejam a trabalhar, com a ajuda da 

tecnologia revelou-se um elemento de produtivida-

de e de continuidade de negócio”. A par disto, “tem 

havido um incremento da procura pela inclusão de 

modelos mais sustentáveis no consumo de tecnolo-

gia”.

Carolina Pereira de Sousa, da SOTI, acredita que as 

empresas perceberam que não estavam preparadas 

para o teletrabalho ao nível de infraestruturas, uma 

vez que não havia portáteis para todos, e ao nível de 

segurança porque se acabaram por usar dispositivos 

pessoais, muitas vezes sem ferramentas de proteção, 

como o antivírus. 

“Uma das formas de aumentar a produtividade é ter 

objetivos mensuráveis em que a vertente mobilida-
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- Miguel Souto -
HP

"A cultura empresarial talvez seja o 
maior desafio à mobilidade"

- Paulo Pinto -
Fortinet

"Para além da questão social, os 
desafios que vão surgir para as 

organizações estão relacionados com os 
riscos"

https://www.linkedin.com/in/miguelsouto/
https://www.linkedin.com/in/paulo-pinto-865386/
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de/localização não interfere, conhecer o que o mercado oferece antes da tomada de decisões é 

muito importante para uma escolha acertada e usar as soluções tecnológicas mais indicadas a 

cada empresa, daí ter de haver um estudo antes da tomada de decisões. Isto porque o trabalho 

remoto bem estruturado pode aumentar a produtividade dos colaboradores, daí muitas em-

presas terem optado pelo regime de escolha entre o trabalho híbrido ou presencial”, explica. 

José Rodrigues da Informantem afirma que nem todas as empresas estavam preparadas para 

adotar soluções de mobilidade. “Podemos ver que, talvez, as nossas redes e comunicações não 

estavam preparadas para garantir tantas reuniões. O mesmo aconteceu com o consumo da 

largura de banda”. 

“Temos também a adoção de soluções de colaboração e de formação para os colaboradores. 

Por outro lado, também a maior parte dos fabricantes mundiais não estavam preparados para 

responder a tantas solicitações por parte dos clientes e não tinham hardware para entregas. Há 

empresas que também já fazem o incremento de equipamentos para os stocks internos a nível 

de portáteis e tablets para combater esta lacuna que existe entre alguns fabricantes”, refere.

Já Ricardo Magalhães, da Noesis, explica que “as pessoas têm de ter ferramentas como os 

acessos VPN que, num primeiro momento, foram multiplicados para todos os colaboradores 

para fazer o acesso aos sistemas que as organizações já tinham. Houve ainda uma grande por-

tabilidade de sistemas de infraestruturas e de soluções para que os colaboradores possam ter 

as ferramentas e as condições adequadas para poderem funcionar nestes modelos”. 

Na sua perspetiva, o trabalho remoto leva também a uma necessidade de adequação na com-

ponente de recursos humanos que tem de ser necessariamente adequado, não só na parte con-

tratual, mas também ter em atenção todas as outras vertentes. - José Rodrigues, Informantem -

- Miguel Souto, HP -
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“As condições têm de ser as adequadas às or-

ganizações e devem ter em conta o equilíbrio 

profissional e pessoal dos próprios colabora-

dores”. 

GESTÃO EFICAZ DOS DISPOSITIVOS 
Numa organização, a gestão eficaz dos dispo-

sitivos fisicamente presentes e ligados remota-

mente é um dos pontos mais importantes. Num 

mundo híbrido, em que os colaboradores tanto 

trabalham no escritório clássico como milhões 

de novos escritórios que nasceram durante a 

pandemia, é cada vez mais importante fazer 

uma gestão eficaz dos dispositivos fisicamente 

presentes e os ligados remotamente à rede da 

organização. 

“Precisamos que os dispositivos sejam geri-

dos a nível de conteúdos e segurança de forma 

a evitar problemas, falhas nos dispositivos e 

para que os colaboradores da empresa tenham 

acesso só ao que lhes é necessário. Para uma 

gestão eficaz também ajuda o facto de se po-

der gerir com o mesmo software vários tipos 

de dispositivos, bem como vários sistemas 

operativos como o Android, iOS, Windows ou 

Linux”, diz Carolina Pereira de Sousa SOTI. 

“Também em caso de perda dos dispositivos, 

deve existir a possibilidade de bloquear toda 

essa informação para que ninguém tenha aces-

so. Outra mais valia é poder criar aplicações 

em minutos, sem qualquer tipo de conheci-

mento de programação e a assistência por con-

trolo remoto, poupando tempo e a quebra de 

produtividade será bastante menor”.

Para João Justo Gonçalves, da Claranet, a 

questão fundamental relativamente à gestão 

dos dispositivos deve-se ao facto de só poder-

mos gerir aquilo que for visível sobre o que 

está ligado à rede. 

“Agora, a minha rede está desmaterializada, 

portanto, eu tenho que perceber melhor qual 

é o tipo de dispositivo que está ligado à rede, 

qual o sistema operativo, se de facto aquela 

pessoa é owner e se aquela autenticação é cor-

reta. Os processos de autenticação cresceram 

muito com a pandemia e tornam-se fundamen-

tais para gerir os dispositivos”, indica.

Na sua visão, essa gestão está agora muito ala-

vancada por plataformas de gestão que a rede, 

hoje em dia, permite ser feita a partir da cloud 

e, portanto, “tenho essa capacidade com maior 

flexibilidade, porque os próprios fabricantes 

evoluíram também as suas ofertas nessa área”. 

Pedro Dias, da Alcatel-Lucent Enterprise, reve-

ROUND TABLE | MOBILIDADE

É IMPORTANTE QUE A ORGANIZAÇÃO TENHA UMA GESTÃO EFICAZ DE TODOS OS 
SEUS DISPOSITIVOS, INDEPENDENTEMENTE DA LOCALIZAÇÃO DOS MESMOS
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la que, num cenário de pandemia, o IT enviou para 

cada um dos funcionários um access point que entra 

em contacto com a infraestrutura na cloud e dis-

ponibiliza automaticamente duas redes: uma rede 

corporativa que segue todas as políticas corporati-

vas da empresa, que tem prioridade de acesso e uma 

rede para toda a família que têm as condições neces-

sárias. Em caso de conflito, a rede corporativa acaba 

por ter prioridade no tráfego. 

“No nosso caso, a ferramenta de colaboração que 

apresentamos permite à empresa gerir remotamente 

todas as definições. É importante definir todas estas 

políticas, por forma a que eu consiga muito rapida-

mente fazer chegar aos utilizadores, onde quer que 

eles estejam em teletrabalho, um conjunto de regras, 

políticas e aplicações empresariais corporativas, nas 

condições que centralmente a empresa decidiu”, diz.

Paulo Pinto da Fortinet divide a gestão e eficácia dos 

dispositivos em duas áreas. “A área da arquitetura 

integrada, uma vez que está tudo disperso, existem 

pontos edge e dispomos de uma capilaridade enor-

me nas nossas infraestruturas. Hoje, o escritório está 

em casa das pessoas e na cloud. Portanto, temos de 

ter a capacidade de ter visibilidade dos elementos e 

de forma integrada. Se eu quiser fazer push de uma 

política para um switch, para um AP que está em 

casa de um colaborador ou para um dispositivo que 

está a tentar aceder a um determinado recurso da 

organização, eu tenho que ter isso preparado. Te-

mos que ser rápidos e decidir qual é a ação executar. 

Essa ação exige uma arquitetura integrada com a 

gestão centralizada, partir de um único ponto”.

“E por outro lado, a questão de otimizar esta gestão 

e capilaridade tem muito a ver com o modelo de se-

gurança que temos que implementar, uma vez que o 

modelo tradicional está sobre ataque”, explica. 

O AUMENTO DA MOBILIDADE AFETARÁ 
A SEGURANÇA E A COMPLIANCE DAS 
INSTITUIÇÕES? 
Durante a pandemia, foram várias as organizações 

que foram atacadas. Com os dispositivos mais longe 

da vigilância direta do IT, os colaboradores instalam 

agora as suas próprias ferramentas, aumentando a 

- Ricardo Magalhães -
Noesis

"As condições têm que ser as adequadas 
às organizações e devem ter em conta 
o equilíbrio profissional e pessoal dos 

próprios colaboradores"

- José Rodrigues -
Informantem

"Os escritórios irão sofrer uma 
transformação e poderão ficar até mais 
reduzidos para que a mobilidade seja 

mesmo implementada"

https://www.linkedin.com/in/ricardo-magalh%C3%A3es-64b5334/
https://www.linkedin.com/in/zepedrorod/
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A CIBERSEGURANÇA GANHA UMA NOVA IMPORTÂNCIA, 
PRINCIPALMENTE COM OS COLABORADORES LONGE DO 
ESCRITÓRIO TRADICIONAL

vulnerabilidades das redes e colocando desa-

fios acrescidos em termos de cibersegurança. 

Para José Rodrigues, da Informantem, a úni-

ca forma de manter a compliance das institui-

ções é garantir que todos os seus dispositivos 

e equipamentos que estão na rede são dotadas 

de soluções e metodologias que obriguem os 

utilizadores, dentro da sua liberdade, a cum-

prirem com os requisitos implementados pela 

instituição.

“Inicialmente, algumas instituições sofreram 

ataques devido a falhas de segurança porque 

ainda não se tinham dotado de qualquer me-

dida ou solução que promovessem a mobilida-

de. Quando temos dispositivos que não estão 

na rede e que acedem à nossa rede, isso pode 

representar uma falha segurança e perdas de 

informação”, refere.

Por outro lado, Miguel Souto, da HP, explica 

que a pandemia criou uma alteração no pró-

prio comportamento dos utilizadores.

“Hoje, correm mais riscos. Um estudo reali-

zado pela HP, demonstra que mais de 30% 

dos inquiridos, admitiu permitir, durante a 

pandemia, a alguém em sua casa que usasse o 

seu PC empresarial para outras tarefas, ape-

sar de ter consciência que era uma prática não 

compliance. Estimamos que mais de 70% dos 

incidentes em cibersegurança tenham origem 

em algum tipo de endpoint e a verdade é que 

qualquer computador é um moderno dispo-

sitivo de IoT com avançadas capacidades de 

captura, processamento, armazenamento e 

distribuição de dados”, afirma. 

“Existe uma tendência muito positiva, e que 

era expectável, de todos os fabricantes de  

- Ricardo Magalhães, Noesis -

- Carolina Pereira de Sousa, SOTI -
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hardware estarem cada vez mais a investir e inte-

grar tecnologia de segurança nos seus dispositivos”,  

acrescenta. 

Já na perspetiva de Paulo Pinto da Fortinet, a cloud 

está a ganhar preponderância. “Ocorreu uma mi-

gração em massa de recursos nos últimos tempos. 

Começaram a disponibilizar serviços a partir de in-

fraestruturas na cloud, num ambiente muito híbrido 

e mesmo os mais céticos têm que se render a essa evi-

dência e esta é uma tendência que vai continuar. No 

entanto, a segurança não está a ser pensada como um 

todo e estão a ocorrer muitas situações de vulnerabi-

lidades ao nível dos workloads que estão a ser utili-

zados na Internet e de infraestruturas que estão a ser 

usadas sem as devidas precauções. Uma das áreas de 

atuação é o sistematizar do modelo de segurança na 

cloud e é importante criar arquiteturas de seguran-

ça, tal como se cria on-premises nos data centres e a 

responsabilidade de montar uma arquitetura e fazer 

o controlo de todo o tráfego e acesso sobre esses 

workload continua a ser das organizações”. 

OS NOVOS MODELOS DE TRABALHO 
REMOTOS E HÍBRIDOS
Com o regresso ao escritório e os novos modelos 

de trabalho remotos e híbridos, os decisores de IT 

começam agora a ajustar os seus investimentos de  

networking.

“O novo normal atacou as prioridades dos gestores 

de IT. Há um ano a grande preocupação era colocar 

as pessoas a trabalhar em casa e, numa fase inicial, os 

investimentos estavam voltados para as VPN, traba-

lho remoto, etc”, afirma João Justo Gonçalves da Cla-

ranet. “Houve um stress enorme com a utilização dos 

dispositivos, até entramos numa nova normalidade, 

em que muitas empresas perceberam que os disposi-

AS ORGANIZAÇÕES TÊM DE PENSAR E IMPLEMENTAR OS MODELOS DE 
TRABALHO FUTUROS COM BASE NAS APRENDIZAGENS MAIS RECENTES

- Carolina Pereira de Sousa -
SOTI

"Havendo boas ferramentas 
de segurança e de gestão, as 

vantagens são inúmeras, não só 
em teletrabalho, como também 

trabalho híbrido"

https://www.linkedin.com/in/carolina-de-sousa000/
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tivos móveis portáteis tem de ser dispositivos com 

capacidades entreprise. Agora, o regresso ao tra-

balho, coloca a situação de que as pessoas já não 

estão necessariamente ligadas por cabo e podem 

estar a trabalhar por Wi-Fi”.

“Houve um aumento de produtividade e de co-

nectividade do ponto de vista networking. Estes 

projetos estão agora a ser equacionadas, tendo 

em conta esta questão de que as pessoas vão re-

gressar nos dispositivos móveis portáteis e têm de 

se ligar com garantias de segurança”.

Na perspetiva de Ricardo Magalhães, da Noesis, 

é preciso dotar a capacidade de networking das 

organizações e fazer uma gestão do próprio espa-

ço físico.

ROUND TABLE | MOBILIDADE

AS REDES TAMBÉM TÊM UMA COMPONENTE MUITO IMPORTANTE PARA O 
TRABALHO FORA DO ESCRITÓRIO

“Com o trabalho híbrido, as organizações vão ter de se reajustar e por isso também há uma 

procura de sistemas que possam ajudar as próprias organizações a fazer essa gestão e que 

possam servir, por exemplo, como self-service para próprios colaboradores definirem a sua 

etapa de trabalho para um determinado período, ou seja, poderem verificar, reservar lugar 

dentro dos escritórios, etc. Há uma procura cada vez maior deste tipo de sistemas”, refere. 

Pedro Dias da Alcatel-Lucent Enterprise explica que “se recuarmos alguns anos, a referência 

do ponto de vista de acesso, de qualidade ou de tecnologia era o da empresa. Hoje, e acentua-

do pela pandemia, quase que vivemos o oposto uma vez que em casa já temos características 

tecnológicas muito elevadas. Assim, no regresso ao escritório, muitos dos colaboradores vão 

encontrar uma infraestrutura de networking que possivelmente não foi atualizado durante o 

último ano porque o investimento das empress não foi canalizado para essa área”.

“Os utilizadores têm portáteis e vão exigir mais da rede Wi-Fi. É o Wi-Fi que influencia a 

infraestrutura de switching e esta vai precisar de ser atualizada porque se eu apenas fizer 

um update para o Wi-Fi 6 e não mudar o meu switching, é ele que me vai bloquear toda a 

qualidade de serviços que o Wi-Fi passará a disponibilizar”, conclui. 
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POR MANUEL SOARES
Business Area Manager

O mundo está em constante mutação. O acesso tem de ser imediato e seguro. A rede tornou-se um 
elemento crítico para a vida das empresas. A complexidade de soluções existentes no mercado, de 

infraestruturas flexíveis e de elevado desempenho, pode ser um desafio.

AS INFRAESTRUTURAS DE COMUNICAÇÃO E 
AS EMPRESAS

A GAP NASCEU com o foco na área das redes de comuni-

cações passivas. Ao longo dos últimos anos, devido ao seu 

profissionalismo no desenho, implementação e execução de 

projetos de renome, tornou-se líder no mercado nacional.

Desenvolvendo o seu negócio na área das infraestruturas 

passivas de comunicações, desde a cablagem estruturada 

até ao data center (salas ITROOM), com competência 

para albergar projetos completos e complexos. Esta ofer-

ta permitiu a muitos clientes entregarem-nos a gestão da 

sua rede, vendo os benefícios práticos da sua operação no 

dia a dia.

Fruto da elevada experiência e dos projetos exe-

cutados nos últimos dez anos, em 2017, a GAP 

redefiniu a sua estratégia no mercado nacional 

e internacional e decidiu, de uma forma natural, 

evoluir para a área dos equipamentos ativos, no-

meadamente soluções de voz e comunicações uni-

ficadas, switching e Wi-Fi.

Neste sentido, devido à oferta de soluções, conhe-

cimento do mercado e presença local, a Alcatel-

-Lucent Enterprise foi fundamental para o cresci-

mento sustentado da nova área de negócio.

https://www.linkedin.com/in/manuel-soares-68999a179/
https://www.gaplda.pt/
https://www.al-enterprise.com/
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Ao longo dos anos, os projetos desenvolvidos e executados em 

parceria com a Alcatel-Lucent Enterprise alcançam diversas 

áreas do nosso tecido empresarial desde:

– Implementações de soluções de alta performance de voz com 

os Servidores de Comunicações OXO Connect e OmniPCX 

Enterprise no setor hoteleiro, indústria, administração pública 

e transportes;

– Implementações de soluções de Data Center no setor público;

– Implementação de redes de dados com Core e Acesso  

OmniSwitch e WiFi Stellar, geridos pela plataforma cloud  

Omnivista Cirrus em ambientes públicos e no setor do Turismo. 

Mais recentemente, temos o exemplo de um município que nos 

desafiou para desenhar e implementar um novo Data Center 

(infraestrutura de Data Center, fibras óticas e solução de ativos 

de voz/dados), com a centralização de todos os seus sistemas 

das diversas delegações existentes no concelho.

Neste projeto, a relevância da Alcatel-Lucent Enterprise foi 

muito significativa, contando com todo o leque de soluções até 

ao apoio no desenho e implementação da solução.

Este reconhecimento permite a solidificação da GAP como empresa tecnológica 

e a consolidação da relação com a Alcatel-Lucent Enterprise, fortalecendo e 

fazendo jus ao nosso slogan #Juntos.

Alguns dos projetos foram instalados no continente africano, onde as soluções 

desenhadas e implementadas foram complexas, mas permitiram à GAP fortale-

cer e desenvolver capacidades para nos dias de hoje ser uma referência na ins-

talação desse tipo de projetos. A continuidade que oferecemos aos projetos que 

realizamos junto dos nossos clientes, permite-nos ter equipas de engenharia, a 

monitorizar diariamente as infraestruturas dos nossos clientes.

Fruto deste leque de projetos, a GAP caracteriza-se por ser “extremamente ágil 

e flexível, capaz de adaptar e projetar soluções à medida de cada cliente”. Esta 

capacidade também é resultado da parceria com a Alcatel-Lucent Enterprise, 

que em conjunto nos permite a personalização e os desenvolvimentos necessá-

rios para nos adaptarmos às necessidades específicas dos clientes. Atualmente 

contamos com recursos internos, de pré-venda, técnicos, gestão de vendas e 

desenvolvimento de negócio.

O modelo de continuidade de negócio, muito implementado e enraizado na 

estrutura da GAP, permite que a empresa esteja em constante evolução, ofere-

cendo aos seus clientes know-how para que as duas infraestruturas, passivas e 

ativas, possam responder às exigências atuais que o mercado das comunicações 

demanda. 

https://www.gaplda.pt/
https://www.al-enterprise.com/
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DICAS PARA PROTEGER A FORÇA DE 
TRABALHO HÍBRIDA NO PÓS-PANDEMIA

Conforme as medidas de confinamento são levantadas, muitos colaboradores estão a regressar ao 
trabalho no escritório, mas muitas outras estão a adotar modelos de trabalho híbridos e flexíveis.

ESSA PERSPETIVA cria novas oportunidades e desafios, tan-

to para o empregador quanto para o colaborador. Enquanto os 

colaboradores estão a lidar com fenómenos reais de uma empre-

sa "sempre ativa", sem horas normais de trabalho e interações 

pessoais, os empregadores estão a lutar para equilibrar novos 

requisitos imobiliários, necessidades de tecnologia para o acesso 

remoto seguro e ferramentas de colaboração de longo prazo.

COMO SERÁ UMA FORÇA DE TRABALHO HÍBRIDA?
Uma força de trabalho híbrida é definida pela existência de traba-

lhadores remotos, colaboradores que trabalham presencialmente 

e aqueles que trabalham alguns dias no escritório e alguns dias 

em casa (escritório híbrido). Este modelo oferece muitos benefí-

cios, incluindo flexibilidade e autonomia do colaborador, além 

de custos operacionais mais baixos. No entanto, o modelo de trabalho híbrido 

também apresenta alguns desafios, como o isolamento dos colaboradores e 

riscos elevados de cibersegurança.

DESAFIOS DE SEGURANÇA NA FORÇA DE TRABALHO HÍBRIDA
A variedade de aplicações necessárias de cloud para gerir uma empresa num 

ambiente de trabalho híbrido cria novos perímetros na rede. Apesar das or-

ganizações terem conseguido mudar rapidamente para acomodar as necessi-

dades de acesso remoto seguro da sua força de trabalho durante a pandemia, 

a maioria das soluções de segurança tradicionais não conseguia acompanhar. 

Está na hora de focar no fortalecimento da rede para que ela seja altamente 

ágil e segura. Ao mesmo tempo, o futuro do trabalho vai trazer ainda mais 

dispositivos e aplicações da Internet of Things (IoT) para a rede, criando mais 

perímetros e expandindo ainda mais a superfície de ataque.

https://www.fortinet.com/
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MUDAR AS INFRAESTRUTURAS DE SEGURANÇA
Como o modelo de trabalho híbrido cria um cenário de ameaças mais 

amplo, as necessidades de segurança de uma organização tornam-se 

mais desafiadoras e complexas. Mais colaboradores externos significam 

uma maior aposta em Zero Trust, princípios de privilégios mínimos 

para manter o acesso à rede seguro. Implementar Zero Trust requer so-

luções como controlo de acesso à rede (NAC), proteção de endpoint e 

acesso seguro à edge de serviço (SASE), trabalhando em conjunto com 

uma estrutura de segurança ampla, integrada e automatizada, projetada 

para abranger a rede do escritório doméstico, da sede da empresa, cam-

pus e data center para múltiplas clouds públicas.

AS AMEAÇAS INTERNAS
É importante lembrar que os escritórios domésticos funcionam em re-

des domésticas, que são notoriamente desprotegidas. Sem proteções de  

endpoint adequadas em vigor, os agentes de ameaças podem comprome-

ter sistemas domésticos vulneráveis, como o Wi-Fi de nível de consumidor 

ou sistemas de entretenimento doméstico e, por conseguinte, saltar para 

o dispositivo do trabalhador remoto. Em seguida, sequestram as ligações 

VPN para introduzir o malware na rede corporativa. Ferramentas como 

Zero Trust Network Access (ZTNA) e sistemas Endpoint Detection  

and Response (EDR) são essenciais para garantir que os escritórios do-

mésticos não se tornem o elo mais fraco na sua cadeia de segurança.

DICAS PARA OS CISOS PROTEGEREM A FORÇA DE 
TRABALHO HÍBRIDA
À medida que abraçamos o futuro do trabalho, é essencial avaliar 

a tecnologia adotada durante a corrida inicial para o trabalho re-

moto para garantir a conformidade e as medidas de segurança de 

dados adequadas e em vigor. Também é uma boa ideia:

• Relembre os colaboradores das melhores práticas de higiene de 

cibersegurança, tanto no escritório, como em casa;

• Utilize tecnologias como ZTNA, SD-WAN, SASE e EDR para 

garantir que os colaboradores que trabalham em casa estejam 

tão seguros quanto os que trabalham no escritório. Ferramentas 

adicionais, como Network Access Control (NAC), segmentação e 

uma arquitetura de Zero Trust podem levar essas proteções a dar 

um passo à frente;

• Faça backup dos dados dos colaboradores, armazene-os fora da 

rede e teste-os regularmente para se antecipar potenciais ataques 

cibernéticos, incluindo ransomware;

• Estabeleça e teste planos de resposta a incidentes. 

https://www.fortinet.com/products/vpn?utm_source=blog&utm_campaign=vpn
https://www.fortinet.com/products/endpoint-security/fortiedr.html?utm_source=blog&utm_campaign=fortiedr
https://www.fortinet.com/products/endpoint-security/fortiedr.html?utm_source=blog&utm_campaign=fortiedr
https://www.fortinet.com/resources/cyberglossary/sase?utm_source=blog&utm_campaign=sase
https://www.fortinet.com/solutions/enterprise-midsize-business/network-access.html?utm_source=blog&utm_campaign=zero-trust-network-access
https://www.fortinet.com/products/sd-wan.html?utm_source=blog&utm_campaign=sd-wan-web
https://www.fortinet.com/
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UM MUNDO MAIS HÍBRIDO, SEGURO E 
SUSTENTÁVEL

AS NOVAS FORMAS DE TRABALHO
Após um longo período de restrições e teletrabalho força-

do, a sociedade experimenta agora alguma liberdade de 

movimentos. Neste mundo mais global, tecnológico e cola-

borativo, a forma de trabalhar está em acelerada mudança. 

Assistimos a uma evolução deste teletrabalho em formas de 

trabalho mais híbridas, caracterizadas pelo facto das em-

presas darem autonomia para os seus profissionais escolhe-

rem como e onde trabalham. 

As pessoas experimentaram novos modelos de trabalho, no-

vos modelos de relação entre a vida profissional e pessoal, 

conduzindo à criação de novas expectativas e exigências.

Num plano social, estas novas formas de trabalhar, podem 

ser um facilitador da descentralização do trabalho das cida-

des, o acesso às oportunidades, e educação.

Para as empresas, esta transformação cria também novas 

oportunidades. Foi o teletrabalho, que permitiu à maioria 

das empresas continuarem a operar, provando ser uma po-

POR MIGUEL SOUTO
HP Partner Business Manager 

- Miguel Souto -
HP Partner Business Manager

derosa ferramenta de resiliência - o trabalho híbrido 

é continuidade de negócio.

CIBERSEGURANÇA
O trabalho híbrido cria uma superfície de ataque enor-

me, e os próprios utilizadores alteraram os seus com-

portamentos de trabalho na pandemia. Num estudo 

recente da HP, concluímos que estão a correr mais ris-

cos comparado com o ambiente de escritório tradicio-

nal, 30% dos inquiridos disse permitir que alguém em 

sua casa usasse com frequência o seu PC empresarial 

para outras tarefas, isto apesar de estar referenciado 

nas políticas da empresa para não o fazerem.

Estima-se que mais de 70% dos incidentes em ciber-

segurança tenham origem em algum tipo de endpoint. 

Qualquer computador pessoal, é um moderno dis-

positivo de IoT, com avançadas capacidades de cap-

tura, processamento, armazenamento, e distribuição 

https://www.linkedin.com/in/miguelsouto/
https://www.hp.com/pt-pt/home.html
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de dados. Muitos destes dados podem ser sensíveis ou mesmo confiden-

ciais, e alguns podem até estar regulados por leis.

Na HP respondemos a estes desafios através do The Wolf Security. Sis-

temas avançados de segurança e gestão integrados nos nossos computa-

dores, capacidade de detetar, proteger e se necessário recuperar.

Estamos a integrar sistemas de defesa do próprio firmware, os sistemas 

de defesa tradicionais não operam a este nível. Defesas contra malwa-

res baseadas em deep Learning, e sistemas que permitem navegação em 

web segura, proteção contra código malicioso, phishing e até down-

loads de ficheiros. 

Adicionamos também recuperação do sistema operativo, armazenando 

uma cópia da imagem original ou mesmo corporativa num chip isolado 

e seguro, em caso de necessidade o próprio utilizador pode recuperar 

o seu posto de trabalho em menos de 5 minutos, em qualquer lugar do 

mundo. 

Apostamos também em elevar a privacidade, através de sistemas de pro-

teção de webcam e privacidade da área de trabalho, o utilizador pode 

com o clicar de tecla, desativar a webcam, ou ativar um filtro eletrónico 

que garante a defesa contra o Visual Hacking.

Para gerir os dispositivos neste ambiente, torna-se importante evoluir as 

próprias capacidades de gestão integradas dos mesmos. Construímos os 

nossos computadores com o conceito de Design for Manageability, con-

ferindo capacidades avançadas que permitem a qualquer software de 

gestão controlar e realizar uma série de tarefas remotas com eficiência e 

segurança. Os próprios computadores podem ter soluções de telemetria, 

com capacidade preditiva de falhas, inventário e mesmo Compliance.

SUSTENTABILIDADE
Estima-se que mais de 1.3 milhares de milhões de pessoas tenham algum 

tipo de computador pessoal. A produção e a utilização destes dispositi-

vos nesta escala podem impactar de forma negativa vários domínios da 

sustentabilidade. A evolução das necessidades e tecnologia configuram 

um ciclo de vida na maioria dos casos curto, colocando uma elevada 

pressão na gestão destes resíduos.

Na HP, estamos a transformar a forma como concebemos, produzimos, 

entregamos e reutilizamos os nossos computadores, de forma a impul-

sionar o progresso na direção de uma economia mais eficiente, circular 

e de baixo carbono. Estamos a desassociar a produção do consumo de 

recursos naturais, tornamos os nossos produtos mais eficientes no con-

sumo, duráveis e reparáveis.  

Através do HP Planet Partner, temos programas para empresas e par-

ticulares, programas que garantem a correta reciclagem dos produtos, 

podendo em alguns contextos haver uma emissão de um documento 

com esses benefícios.

Como parte ativa deste ecossistema, todos nós devemos contribuir para 

a mitigação de muitos destes problemas. A compra com responsabilida-

de deve ser hoje, um critério crucial na avaliação e escolha de um com-

putador. Para o planeta os computadores não são todos iguais. 

https://www.hp.com/pt-pt/home.html
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PODEMOS AFIRMAR que no início da pandemia houve uma 

necessidade urgente de adotar soluções que permitissem a con-

tinuidade do negócio por menos seguras e resilientes que estas 

fossem.

Contudo, esta urgência fez com que muitas organizações se tives-

sem deparado com as dificuldades adjacentes da mesma, ou seja, 

pela falta de stock de equipamentos, na lentidão do processo de 

aquisição por vezes demasiado complexo, ou mesmo por ainda 

não terem adotado soluções que permitissem mobilidade não só 

a nível dos dispositivos, acesso à camada aplicacional de forma 

segura mas também todo o suporte aos utilizadores bem como a 

liberdade dos mesmos para poderem efetuar ações consideradas 

necessárias nos seus dispositivos.

POR MÁRIO ACÚRCIO
Pre Sales & IT Solutions Architect 

Atualmente, podemos constatar que a postura 

das organizações perante esta nova realidade 

é abordada de forma totalmente diferente, ou 

seja, a escolha de soluções tecnológicas é feita 

cada vez mais de forma assertiva e calculada 

para garantir que alguns dos erros e percalços 

ocorridos no passado não voltem a acontecer,  

sendo que a escolha de soluções passa por ga-

rantir que as mesmas possam ser adotadas por 

modelos de trabalho remotos e híbridos.

Ou seja, já não é apenas considerado o fator 

tecnológico, mas também o bem-estar dos co-

laboradores sendo que os processos são pen-

ROUND TABLE | BRANDED CONTENT

A pandemia de COVID-19 não veio apenas demonstrar as dificuldades e diferenciar 
as organizações relativamente a questões de mobilidade. Veio também atuar como 
um catalisador para a adoção de soluções que garantam uma total mobilidade aos 

seus colaboradores.

 - Mário Acúrcio -
Pre Sales & IT Solutions 

Architect 

https://www.linkedin.com/in/mario-acurcio-a09b8b5a/
https://www.informantem.pt/
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sados e repensados de diversas maneiras para 

que seja possível criar um balanço perfeito en-

tre a harmonia e a produtividade dos colabo-

radores dentro e fora do escritório.

Independentemente do modelo de trabalho a 

adotar, a gestão eficaz dos dispositivos e a se-

gurança dos dispositivos e dos dados são al-

guns dos pontos mais importantes a atingir, no 

entanto para alcançar uma gestão consolidada 

e eficaz existem diversos fatores que são cru-

ciais aquando da escolha das soluções. Entre 

eles podemos enumerar a gestão física dos dis-

positivos, a segurança dentro e fora do am-

biente empresarial para garantir o cumprimen-

to das regras de compliance instituídas pela 

organização, a flexibilidade aplicacional, o su-

porte aos utilizadores e toda a componente de  

networking que engloba o mesmo.

Por outro lado, as organizações também tive-

ram que pensar e repensar em conseguir ga-

rantir o bem-estar dos trabalhadores e criar/ 

ajustar processos a uma nova realidade. Ba-

sicamente, isto traduziu-se na necessidade de 

readaptar os locais de trabalho, ou seja, au-

mento da cobertura de rede e velocidade, re-

dução dos lugares físicos, posterior criação de 

espaços de colaboração para reuniões sempre 

que necessário, implementação de sistemas de 

gestão de parqueamento, implementação de 

sistemas de reserva para acesso aos escritórios 

e adoção de ferramentas de colaboração. Fo-

ram também criados processos já adaptados 

aos novos modelos de trabalho, como também 

foram pensadas e adotadas melhorias aos pro-

cessos já existentes. No entanto não podemos 

esquecer que para além do investimento e rees-

truturação a ser efetuada no ‘antigo’ local de 

trabalho, atualmente e com a adoção de novas 

soluções de mobilidade as organizações tentam 

garantir que os seus colaboradores estejam do-

tados das mesmas ferramentas e condições de 

acesso praticamente onde quer que estejam.

Para atingir o objetivo, é necessária a adoção 

uma ou mais soluções disponíveis no merca-

do, tal como o MDM que permite não só o  

enrollment do dispositivo, mas também garan-

tir o cumprimento das regras de compliance  

instituídas pela organização bem como o acesso  

a aplicações de negócio de forma segura entre 

outros. Por outro lado, poderemos optar por 

soluções de VDI para que os colaboradores pos-

sam aceder ao seu ambiente de trabalho onde 

quer que estejam e de forma segura, garantindo  

sempre a mesma performance e garantindo que 

os dados nunca saem do data center da organi-

zação. Existem ainda outras opções mais bási-

cas como acessos VPN através de uma firewall,  

que irão permitir aos colaboradores um “túnel”  

direto para a organização, mas que não tem 

a mesma flexibilidade e possibilidade de para-

metrização como qualquer uma das outras so-

luções faladas anteriormente.

A Informantem conta com uma presença no 

mercado português há 25 anos, e como tal já 

viveu diversos desafios e diferentes realidades.

É por esse mesmo que motivo, e com base na 

nossa oferta que podemos demonstrar que nos 

encontramos preparados para os desafios que 

se colocam atualmente nas organizações e con-

tinuaremos a trabalhar para estarmos sempre

presentes no futuro. 

https://www.informantem.pt/
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DATA PROTECTION & PRIVACY: 
COMO DEFINIR UMA ESTRATÉGIA EFICIENTE

POR PEDRO LOPES 
Artificial Inteligence Manager, na Noesis

- Pedro Lopes -
Artificial Inteligence Manager, 

na Noesis

Com a democratização do recurso à Inteligência Artificial e a implementação de modelos de 
Machine Learning, são cada vez mais os volumes de dados sensíveis geridos pelas organizações. 

Esse grande volume de informação crítica é um alvo apetecível para os ciberataques.

SE OS DADOS são vistos com a nova e mais valiosa commodity, 

torna-se fundamental adotar uma estratégia para proteção de tão im-

portante ativo nas organizações.  

Assim, o tema de Data Protection and Privacy está cada vez mais na 

agenda e deve estar no centro das prioridades de qualquer gestor.

Estima-se, segundo a Gartner, que a partir de 2022, 30% dos ataques 

vão incidir sobre os dados-fonte de modelos de machine learning.

Apesar de assistirmos a alguma preocupação com o tema nas orga-

nizações, especialmente focada na melhoria dos seus processos inter-

nos, o certo é que este é um tema crítico, com tendência para aumen-

tar nos próximos anos. Os ciberataques serão 

cada vez mais frequentes, e cada vez mais so-

fisticados. 

Deste modo, para a implementação de uma 

estratégia de Data Protection, é necessário, 

por um lado, aumentar a consciencialização 

do tecido empresarial para esta temática, e, 

por outro lado, aumentar o seu know-how 

técnico. É essencial identificar onde e como 

se pode inovar, sem comprometer a segurança 

dos dados. 

https://www.noesis.pt/
https://www.linkedin.com/in/pedro-lopes-93279669/
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O QUE PODEM FAZER AS EMPRESAS PARA DAR O SALTO?
Os clientes serão cada vez mais fiéis às organizações que assegurem a 

segurança e privacidade dos seus dados. Uma empresa que queira criar 

diferentes serviços e produtos de forma inovadora, fomentados por so-

luções de dados, inteligência artificial ou analítica, tem que, em primei-

ro lugar, definir uma correta estratégia de data protection & privacy e, 

em segundo lugar, assegurar as ferramentas necessárias para a proteção 

desses dados.

Uma das soluções possíveis é que os dados sejam “pseudo-anonimi-

zados”. Isto quer dizer que uma base de dados operacional que esteja 

protegida ao ser migrada para a cloud, deve ser sujeita a um processo de 

anonimização. Em caso de um ataque cibernético que consiga ultrapas-

sar as várias camadas de segurança da organização e aceder à base de 

dados, a informação recolhida não será relevante por não ser possível 

identificar ou relacionar esses dados com os indivíduos – são os dados 

que estão encriptados e não a base de dados. 

Assim, não basta olhar para a segurança ao nível das suas redes, infraes-

trutura ou periféricos, e numa perspetiva preventiva. É necessário tam-

bém pensar na segurança no caso de uma efetiva violação, garantindo 

que não será possível extrair informação legível dos dados comprome-

tidos. Esta será a última camada de defesa nas organizações. 

É necessário assegurar que as equipas de segurança e privacidade nas 

organizações estão alerta para a questão da proteção dos dados e têm 

as ferramentas e o know-how necessários para a implementação destas 

políticas.  

Nos EUA assistimos a uma crescente adesão das empresas, por exemplo 

seguradoras, ao tema da anonimização, muito potenciado pelas altera-

ções legislativas introduzidas, nomeadamente com o IPA (Investigatory 

Powers Act). Já no que toca à Europa, há uma grande disparidade entre 

a forma como os vários países abordam esta temática, registando-se 

também alguma preocupação em relação à adoção de políticas de Data 

Protection por parte de entidades públicas e governamentais, em que 

são tratados dados pessoais de cidadãos. 

Em Portugal, o grande desafio é o da confiança. É necessário que as or-

ganizações tenham um plano para este tema e, ao mesmo tempo, que o 

receio de possíveis ataques não afete as suas estratégias de inovação e 

aposta nos dados.

Esta é uma missão onde todos têm um papel a desempenhar, só assim 

será possível estarmos mais seguros e garantirmos a privacidade dos 

dados que nos são confiados! 

https://www.noesis.pt/
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INTERCEPT X FOR MOBILE 
TRIUNFA NO RELATÓRIO 

AV-TEST
Estamos orgulhosos por a qualidade da nossa proteção ter 

sido, mais uma vez, validada pela organização independente de 
testes AV-TEST.

NA ÚLTIMA RONDA DE TESTES, o Sophos Intercept X for Mobile obteve as melhores pontua-

ções para proteção contra malware, e, ao mesmo tempo, demonstrou uma sobrecarga insignificante 

sobre os recursos do sistema. Os testes da AV-TEST utilizam programas maliciosos recentemente 

identificados para medir a eficácia dos produtos de segurança contra ameaças emergentes.

OS ATAQUES MÓVEIS ESTÃO EM ALTA
Não há dúvida de que os dispositivos móveis continuam a ser um alvo primordial para os ciber-

criminosos. Os dispositivos Android e iOS armazenam frequentemente grandes quantidades de 

dados sensíveis, especialmente em e-mails e ficheiros anexos, e têm acesso a recursos e aplicações 

empresariais.

POR Sophos Iberia

https://www.av-test.org/en/antivirus/business-android/android/november-2020/sophos-intercept-x-for-mobile-9.6-204703/
https://www.sophos.com/en-us/products/mobile-control/intercept-x.aspx
https://www.sophos.com
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Num ataque móvel particularmente ameaçador que vimos re-

centemente,  os atacantes utilizaram a engenharia social para 

tirar partido da pandemia de COVID-19 e aproveitar-se dos 

mais incautos e desprevenidos através de falsas aplicações de 

rastreio de contactos.

Quando analisadas de perto pela SophosLabs, estas aplicações 

falsas acabaram por se revelar um malware repleto de capaci-

dades maliciosas, incluindo o acesso a mensagens e chamadas 

telefónicas, e a possibilidade de roubar credenciais.

Outra ameaça recente envolve a modificação de aplicações le-

gítimas de modo a incluir conteúdo ‘trojanizado’. As aplicações 

foram modificadas para ultrapassar todos os níveis de vigilância 

do dispositivo antes de filtrarem os dados do utilizador para os 

servidores de comando e controlo.

Para além das ameaças ao nível da aplicação, os dispositivos 

móveis também podem ser objeto de ataques através de outras 

vias, como websites de phishing, interceção de tráfego Wi-Fi e 

vulnerabilidades do sistema operativo.

TIRE O MÁXIMO PROVEITO DA SUA PROTEÇÃO MÓVEL
As atuais ameaças móveis como estas tornam ainda mais importante prote-

ger os seus dispositivos e os dados que contêm. A solução de proteção móvel 

(MTD) da Sophos – o Intercept X for Mobile – permite que os clientes protejam 

os dispositivos Android, iOS e Chrome OS contra uma série de ataques, incluin-

do malware, phishing e interceção de tráfego Wi-Fi.

O Intercept X for Mobile é gerido através da Sophos Central, o que significa 

que os clientes podem proteger os desktops, servidores e dispositivos móveis 

em paralelo, utilizando a mesma tecnologia de aprendizagem profunda líder da 

indústria.

A solução também se integra com uma vasta gama de plataformas MDM/

UEM de terceiros, incluindo o Microsoft Intune, dando aos clientes a flexibi-

lidade para proteger os dispositivos dentro da sua infraestrutura de segurança 

existente.

Experimente hoje o Intercept X for Mobile de forma gratuita – Android | iOS 

– ou visite a página Intercept X for Mobile no website Sophos.com para mais 

informações. 

https://www.sophos.com/en-us/products/mobile-control/intercept-x.aspx
https://www.sophos.com/en-us/products/sophos-central.aspx
https://www.sophos.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sophos.smsec
https://apps.apple.com/gb/app/sophos-intercept-x-for-mobile/id1086924662
https://www.sophos.com/en-us/products/mobile-control/intercept-x.aspx
https://news.sophos.com/en-us/2021/01/12/new-android-spyware-targets-users-in-pakistan/
https://news.sophos.com/es-es/2020/12/23/fraudulenta-aplicacion-de-rastreo-de-contactos-covid-francesa-roba-datos-personales/
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SOTI REFORÇA PRESENÇA EM PORTUGAL

Após resultados de sucesso na Europa e, especificamente, na Península Ibéria, a SOTI reforça a 
presença em Portugal, focando-se no desenvolvimento do mercado português e dos seus parceiros.

FUNDADA HÁ 26 ANOS no Canadá com base nos conceitos visio-

nários do CEO Carl Rodrigues, foi pioneira no mercado de gestão 

da mobilidade muito antes de os smartphones e BYOD se torna-

rem predominantes. Tornou-se o fornecedor mais fiável do mundo 

na gestão da mobilidade empresarial – EMM Enterprise Mobility  

Management – solução concebida para qualquer dispositivo ou sis-

tema operativo. 

Esta solução revelou-se particularmente relevante nos últimos 18 

meses, marcados pela pandemia, pelo que permitiu o trabalho re-

moto, minimizando simultaneamente o tempo de inatividade e a 

perturbação da produtividade. Acresce ainda a segurança do dispo-

sitivo, visto que até as maiores empresas de tecnologia e de espírito 

digital sofreram falhas de segurança e fraudes de cibersegurança.

Numa altura em que o trabalho remoto e os dispositivos conecta-

dos à Internet atingiram o seu auge, a SOTI pode ajudar na conti-

nuidade e segurança do negócio através da plataforma SOTI ONE.

https://soti.net/solutions/enterprise-mobility-management/
https://soti.net/lp/soti-commitment-during-covid-19/?query=covid
https://soti.net/
https://soti.net/one
https://soti.net/
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1. PROTEÇÃO DE DISPOSITIVOS 
REMOTOS
Devido à COVID-19, os trabalhadores pas-

saram a trabalhar a partir de casa. A SOTI  

MobiControl permite configurar remotamen-

te dispositivos, criando grupos de dispositivos 

para cada localização e gerindo-os com atua-

lizações de software e recurso a aplicativos e  

patches de software de segurança mais recentes.  

Além disso, a solução EMM reduz a exposição 

das redes corporativas, diminuindo a coloca-

ção de dados confidenciais em risco, especial-

mente relevantes para empresas que adotam o 

Bring Your Own Device (BYOD).

2. CRIAÇÃO DE UM DISPOSITIVO SEGURO 
A utilização de aplicações pessoais em dispo-

sitivos que dão acesso a dados corporativos 

pode criar um risco agravado de segurança 

para a rede corporativa se não for devidamen-

te gerida. Da mesma forma, o risco de phishing 

de e-mails ao trabalhar em casa pode acelerar 

os riscos de segurança. 22 % de todas as viola-

ções de dados em 2020 envolveram ataques de 

phishing e, de acordo com um relatório recente 

da Deloitte, 47 % dos indivíduos que traba-

lham em casa são vítimas de phishing.

Aliada a um programa eficaz de formação em 

segurança, a funcionalidade de bloqueio na 

SOTI MobiControl garante o controlo dos si-

tes que os funcionários não devem visitar du-

rante o horário de trabalho. 

3. GESTÃO REMOTA DA ESCALABILIDADE 
DOS DISPOSITIVOS
Perante uma enorme variedade de dispositivos 

disponíveis, as empresas procuram uma solu-

ção que esteja preparada para o futuro. 

A equipa de IT vê este processo simplificado 

com a funcionalidade da SOTI de arrastar e 

soltar. Da mesma forma, os dispositivos perdi-

dos e roubados provocam graves problemas de 

proteção de dados, especialmente quando os 

funcionários estão em atendimento ao cliente 

ou lidam com dados do cliente no seu dispo-

sitivo. A solução é limpar os conteúdos de um 

dispositivo remotamente sem precisar de o lo-

calizar fisicamente, o que, para além de mini-

mizar os riscos legais, proporciona uma enor-

me paz de espírito. 

4. APOIAR REMOTAMENTE OS 
TRABALHADORES PARA MINIMIZAR O 
TEMPO DE INATIVIDADE E FRUSTRAÇÃO
Quando os funcionários estão em teletrabalho 

pode ser um desafio detetar um problema num 

dispositivo que não está a funcionar correta-

mente. Os departamentos de IT não podem es-

perar que os funcionários conheçam o sistema 

operacional do seu dispositivo, a versão que es-

tão a utilizar, o software atual ou outras áreas 

específicas que uma equipa de assistência soli-

citaria naturalmente. Muitas vezes a solução é 

a deslocação ao posto de trabalho para análise 

do problema – o que, em tempo de pandemia, 

não é produtivo nem seguro. A funcionalidade 

de controlo remoto da Plataforma SOTI ONE 

presta apoio aos funcionários quando se depa-

ram com tais problemas.

Entender o que os funcionários precisam não 

só para serem bem-sucedidos, mas também 

para serem cumpridores e estarem seguros ao 

trabalhar a partir de casa terá um impacto po-

sitivo em qualquer ramo de negócio.

Para receber um teste gratuito, entre em  

contacto connosco aqui 

https://soti.net/mobicontrol/
https://securityboulevard.com/2020/12/staggering-phishing-statistics-in-2020/
https://www2.deloitte.com/ch/en/pages/risk/articles/impact-covid-cybersecurity.html
https://soti.net/products/soti-mobicontrol/mobicontrol-trial/
https://soti.net/
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“In God we Trust, 
all others bring data”
EDWARDS DEMING

IN DEEP | DATA TRUST
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DAÍ PARA A FRENTE, a nossa preocupação é se a comida chegará 

quente ou não, e provavelmente, muito poucos dos clientes destes ser-

viços perderão um minuto sequer com as plataformas que lhes servem 

de suporte. Em geral, o que é visível é a App e pouco é sabido sobre 

como funcionam tais sistemas que, de forma cada vez mais consisten-

te, permitem a entrega de um almoço ou um jantar com qualidade sur-

preendentemente uniforme, tendo em conta todos os imponderáveis 

que acarretam.

HENRIQUE CARREIRO

Feita a escolha do prato apetecido, a encomenda é colocada na App e o processo de confeção 
desencadeado. Em breve, aparece a indicação de que o restaurante está a trabalhar afanosamente no 

nosso pedido e, passado o tempo de elaboração, é indicado quem nos virá fazer a entrega, em que 
veículo se desloca e qual o tempo previsto para a chegada. 

O MUNDO FÍSICO É, CADA VEZ MAIS, DIGITAL: 
COMO AS EMPRESAS DE ENTREGAS MOLDAM 

O FUTURO DO TRATAMENTO DE DADOS

A verdade é que em serviços como os da Uber Eats e da Glovo é fácil 

esquecer a complexidade digital, já que a face visível é o mais possível 

“mundo físico” com grande dose de trabalho manual: refeições elabo-

radas artesanalmente em restaurantes e entregas em bicicleta. Mas, pelo 

meio, há estimação de tempos de preparação, tempo de viagem, tempo 

total de entrega, otimização de rotas em cidades congestionadas, esco-

lha de estafetas, monitorização em tempo real de trajetos, entre muitos 

outros fatores. 

IN DEEP | DATA TRUST
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O processamento por detrás de tais Apps é sofisticado e tanto mais es-

pantoso que seja tão invisível para os utilizadores finais, que afinal ape-

nas conhecem o resultado final: uma entrega de comida quente à porta 

de casa. Este processamento exige equipas de cientistas e engenheiros 

de dados, exige treino e deployment de modelos de machine learning, 

como atualização constante, exige os mais atuais serviços na cloud para 

a escala necessária ao serviço de tantos clientes em simultâneo.

De algum modo, estes serviços, estas Apps, são um dos mais visíveis 

casos de estudo para o moderno processamento de grandes volumes de 

dados (Big Data). Na maioria dos serviços mais usados atualmente, ba-

seados em aplicações móveis, é praticamente incontornável que tenham 

na origem plataformas de dados capazes de responder em milissegun-

dos, e que tirem partido de modelos construídos para aprendizagem de 

máquina (machine learning). Plataformas de dados estas que, consoante 

as capacidades e disponibilidades das empresas, podem ser detidas pelas 

próprias, ou antes – e, em boa verdade, cada vez mais – baseados em 

plataformas de cloud. Qualquer um dos grandes fornecedores de clouds 

públicas tem vindo a apostar na criação de serviços ditos geridos, que 

permitem com relativa rapidez, montar soluções de grande escalabili-

dade, isto é, que podem crescer para níveis onde é necessário suportar 

– por exemplo – as entregas da Glovo, que é baseada inteiramente em 

cloud, especificamente na plataforma da Amazon, Amazon Web Services 

(AWS), numa escolha e tipo de plataforma com muito em comum com 

outras empresas da economia da partilha, como a AirBnB, por exemplo.

É mérito dos fornecedores de tais aplicações que a complexidade  

subjacente seja deste modo tão oculta dos utilizadores. Muitos deles, 

e os serviços de entregas são um exemplo, têm equipas de cientistas de 
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dados apenas dedicadas à telemetria das aplicações, isto é, equipas que 

apenas se dedicam a analisar como os clientes as utilizam, como se com-

portam relativamente a alterações na interface, como é o histórico de 

interações, em geral, como podem melhorar a experiência de uso. 

Tudo isto é, mais uma vez, baseado em dados, que são gerados na App, 

transmitidos para uma plataforma gerida pela própria empresa, caso da 

Uber, ou na cloud, caso da Glovo, e analisados em tempo real ou perto 

disso. Na verdade, a cada uma das Apps mais populares corresponde 

uma estrutura destas, de tratamento sofisticado e complexo de dados, 

desde a parte de recolha das verdadeiras torrentes geradas por cada uti-

lizador, até aos processos de análise e previsão, com base em modelos de 

machine learning, a parte hoje onde se concentra uma parte significativa 

da diferenciação da experiência do cliente. 

E este é um grande ponto de comparação para os clientes face à ex-

periência com outras empresas. Porque estas Apps que fazem a inter-

face com o mundo real e seus imponderáveis são mais palpáveis nos 

resultados do que apenas prestam funções de âmbito digital, digamos, 

como armazenamento de ficheiros ou transformação de imagens. Es-

tas determinam a experiência do utilizador com outros prestadores de 

serviços e permitem acompanhar confeção e entrega em tempo real de 

produtos que têm pouco tempo de vida útil ou que, pelo menos, têm 

consigo a expectativa de que podem ser consumidos em condições 

ótimas ainda que se considerem que dependem de uma série de fatores 

que estão fora do controlo do prestador de serviço da App. A App e o 

respetivo sistema subjacente têm, na verdade, de ser capazes de prever 

o futuro e adaptar as expetativas dos utilizadores permanentemente 

(até de, de forma algo ardilosa, se mostrarem pesarosas quando uma 

entrega se atrasa, como se se tratasse efetivamente de evento raro, 

quase impossível de acontecer). 

Para os utilizadores finais, a chegada do almoço perfeito à porta é um 

milagre das artes de bem cozinhar e de bem entregar. Para todos os que 

olham para as plataformas de suporte, não é menos um milagre da arte 

de bem processar os dados, enquanto estes estão frescos e com as suas 

melhores propriedades. 

AS APLICAÇÕES DE ENTREGAS FAZEM A INTERFACE COM O MUNDO REAL E OS 
SEUS IMPONDERÁVEIS SÃO MAIS PALPÁVEIS NOS RESULTADOS
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OUVIMOS AO LONGO DOS ANOS que os dados são precio-

sos para as organizações, o novo petróleo dado a riqueza que 

podem trazer às empresas e à sua tomada de decisão para o 

negócio.

Costuma-se dizer, também, que mais importante do que a quan-

tidade é a qualidade; nos dados, a premissa mantém-se. Não im-

porta ter grandes quantidades de dados se a qualidade dos mes-

mos não permitir tomar decisões que, de facto, impulsionem o 

negócio das organizações.

RUI DAMIÃO

Não importa ter uma grande quantidade de dados; importa ter dados de qualidade 
que possam guiar o negócio, até porque a qualidade dos dados está totalmente ligada à 

qualidade do processo de decisão das organizações.

DATA TRUST: A QUALIDADE DOS DADOS 
COMO VANTAGEM COMPETITIVA PARA AS 

ORGANIZAÇÕES

De acordo com a Gartner, a má qualidade dos dados custa, em média, 12,9 

milhões de euros por ano às organizações. Para além do impacto imediato na 

receita, a longo prazo, “a má qualidade dos dados aumenta a complexidade do 

ecossistema de dados e leva a más tomadas de decisão”.

A qualidade dos dados está diretamente relacionada com a qualidade da 

tomada de decisão e, na verdade, a ênfase neste tema tem vindo a crescer 

nas organizações. Segundo a Gartner, “a qualidade dos dados é a vantagem 

competitiva que os líderes de dados e analítica precisam para melhorar con-

tinuamente”.
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DECISÃO COM CONFIANÇA
As organizações têm de ter os melhores dados dis-

poníveis para tomar a decisão correta. Para isso, 

ter uma estratégia que permita ter os dados corre-

tos para tomar decisões com confiança é essencial.

Nadine Côrte-Real, Gestora de Projetos no  

Banco de Portugal e Professora Convidada na 

NOVA IMS, refere, em entrevista à IT Insight, que 

são necessárias várias dimensões “fundamentais 

para medir a qualidade dos dados”: 

• Completeness, onde “queremos saber se quan-

do estamos a olhar para os dados, os dados estão 

completos para serem utilizados. É diferente usar 

um dataset que esteja fragmentado ou um que es-

teja completo e que seja representativo do fenó-

meno que estamos a analisar”;

• Precisão, uma vez que é preciso perceber até que 

ponto “existe uma representação precisa do fenó-

meno que estamos a analisar”;

• Consistência, dado que as organizações querem 

“dados consistentes ao longo da organização” 

para que seja possível “tomar a mesma decisão, 

estando no departamento A ou B, porque têm 

acesso aos mesmos dados”;

• Unicidade, onde se procura ter “dados únicos 

que têm um conceito único e garantimos que esse 

dado é o único ao nível da organização, muito 

em linha com a promoção da gestão integrada da  

informação”;

• Validade, onde é necessário que “os dados res-

peitem formatos, tipos de dados e intervalos de 

valores” e que permitam uma “validação mais 

técnica, mas basilar para podermos analisar” a in-

formação;

• Pontualidade, tendo em conta que são necessá-

rios os dados mais atualizados possível, uma vez 

que se os dados “não estão atualizados, não vão 

servir para tomar decisões atuais e corretas”;

• E, por fim, a acessibilidade, porque é importante 

“que exista uma gestão de acessos de acordo com 

a própria classificação dos dados”.

Este último ponto, especifica, pode parecer “um 

tema paralelo”, mas é “um tema muito impor-

tante para garantir que as pessoas têm acesso aos 

dados, utilizam os dados e vão alimentar os da-

dos para terem melhor qualidade e estarem mais 

atuais”.

A QUALIDADE DOS 
DADOS É CADA VEZ MAIS 
IMPORTANTE PARA AS 
ORGANIZAÇÕES. NÃO 
IMPORTA TER DADOS; 
IMPORTA QUE ESSES 
DADOS SEJAM DE 
QUALIDADE PARA AJUDAR 
NA TOMADA DE DECISÃO
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CAMINHO PARA A LIDERANÇA
Se apenas há relativamente pouco tempo é que 

as grandes empresas começaram a olhar para 

o tema da qualidade dos dados na tomada de 

decisão, as empresas de menor dimensão estão 

ainda mais longe de perceber a necessidade de 

ter dados de qualidade. Nadine Côrte-Real re-

fere que este “caminho” começa nas grandes 

empresas, que “começam a dar estes primeiros 

- Nadine Côrte-Real, Gestora de Projetos no Banco de Portugal 
e Professora Convidada na NOVA IMS -

passos e, depois, temos os followers que vão 

acompanhando as tendências”.

Se as organizações hoje dependem cada vez 

mais dos dados para tomar decisões, os dados 

passam a ser vistos como “um ativo estratégi-

co” que deve ser alavancado. De acordo com 

a Gestora de Projetos no Banco de Portugal, 

uma forma de alavancar este ativo “é exata-

mente com a qualidade dos dados”.

Isto faz com que a qualidade dos dados seja 

“definida cada vez mais nas empresas que co-

meçam a perceber a importância de serem cen-

tradas em dados e tomar decisões com base em 

dados acaba por ser uma prioridade estratégi-

ca” da organização.

PAPEL DA CLOUD E INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL
Um dos temas levantados por Nadine Côrte-

-Real é a migração para a cloud. Se é um facto 

que as empresas olham para o tema como uma 

possibilidade de reduzir custos e adicionar ser-

viços que antes não tinham – incluindo de ana-

lítica de dados –, as organizações nem sempre 

se lembram do “monstro de dados” que têm 

para migrar.

Muitas vezes, as empresas têm “lixo” e é pre-

ciso existir “um processo de controlo de quali-

dade, ou melhor, tem que haver um programa 

quase de controlo de qualidade para haver essa 

migração” para a cloud.

No tema da inteligência artificial, a tecnologia 

“só funciona se os dados forem bons; temos 

que ter dados bons que alimentem os modelos 

analíticos para que se tomem as decisões para 

que os algoritmos tomem as decisões corretas 

e aprendam da melhor forma”, explica a tam-

bém Professora Convidada na NOVA IMS.

FONTES EXTERNAS
Existe a tendência de recolher dados externos, 

mas este é um tema que veio trazer desafios 

adicionais às organizações. Nadine Côrte-Real 

refere que a tendência de “recolher muita in-

formação externa” para “oferecer uma visão 

holística” tem de “ser analisada com caute-

la porque, a meu ver, não poderia estar mais  

errado”.

https://www.linkedin.com/in/nadine-c%C3%B4rte-real-phd-8673a29/
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A Gestora de Projetos no Banco de Portugal 

indica que há fontes externas que são rele-

vantes e devem ser exploradas, mas que “as 

empresas se devem focar, primeiro, na consoli-

dação da informação que já têm e só procurar 

fora quando há a certeza de que não há inter-

namente”.

É aqui, diz, que entra o tema do data  

governance, uma vez que “não adianta uma 

organização contar com um grande volume de 

informações e não ser capaz de utilizá-las a seu 

favor”. Tendo em conta que existem cada vez 

mais fontes externas e é “muito importante sa-

ber para onde olhar, definir hierarquias para 

alimentar os processos de negócio e ponderar 

a utilização das mesmas”.

Também a questão do IoT traz muitas opor-

tunidades para as empresas “explorarem e in-

tegrarem novas fontes, é certo, mas devem ser 

exploradas com cautela porque estas podem 

trazer grandes benefícios, mas também grandes 

riscos associados à fraca qualidade dos dados”.

“NÃO É UM PROBLEMA DO IT”
Por esta altura, grande parte das organizações já iniciaram a sua jornada para tirar o máximo 

partido dos dados, mas nem todas se preocupam inicialmente com a qualidade dos dados que 

recolhem.

Assim, é importante que não se veja o tema do controlo de qualidade dos dados de forma iso-

lada e a nível departamental porque “o controlo de qualidade não é uma tarefa de suporte; é 

uma tarefa essencial”, assegura Nadine Côrte-Real. “A criação de inteligência de negócio e para 

o desenvolvimento de sistemas robustos é um processo moroso e é muitas vezes complexo de 

implementar, mas que é necessário e deve ser feito de forma contínua e estruturada”.

A qualidade dos dados é um “pilar fundamental” de qualquer programa corporativo de data 

governance e deve ser implementado para beneficiar a estrutura organizacional que alimenta e 

promove “um ecossistema de dados saudáveis”.

Esta estrutura deve ser implementada com base na “definição de políticas, de standards, de pro-

cessos de gestão de qualidade de dados. É necessário que a empresa tenha este mindset”, explica, 

acrescentando, ainda, que o tema da qualidade dos dados “não é um problema do IT, nem se 

resume a exercícios adhoc que são feitos após terem tomado decisões erradas, sobre dados que 

se aperceberam que estavam ligeiramente enviesados. Cuidar dos dados acaba por ser uma res-

ponsabilidade de todos porque todos nós usamos dados”.

Ter os melhores dados só pode levar a melhores decisões. A qualidade dos dados está direta-

mente ligada à qualidade das decisões que as organizações vão tomar. Aqueles que posicionarem 

as suas organizações para gerir os dados corretamente e perceberem as vantagens inerentes aos 

mesmos vão ter vantagem no seu negócio. 
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IA: 
TUDO O QUE PRECISA DE SABER SOBRE 

CHATBOTS E AGENTES VIRTUAIS

De acordo com a Gartner, até 2022, 70% das interações dos clientes envolverão tecnologias emergentes, 
tais como machine learning (ML), chatbots e mobile messaging. Em 2018, estas interações foram de 
15%. O desenvolvimento das tecnologias de inteligência artificial (IA) transformou a forma como as 

empresas interagem com os seus clientes, tanto internos como externos.

POR DETRÁS DOS TERMOS "chatbots" e “agentes vir-

tuais”, que por vezes são erroneamente utilizados como sinó-

nimos, existem duas abordagens distintas ao serviço assistido 

por IA. Capaz de acelerar o processamento de um pedido a um 

Service Desk, de qualificar necessidades, ou mesmo de orientar 

os utilizadores para o Self-Service, se este corresponder melhor 

às expectativas do utilizador, a IA torna a experiência do clien-

te mais fluída. Para o incorporar, o chatbot e o agente virtual 

estarão sempre presentes, 24 horas por dia, 365 dias por ano.

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS DIFERENÇAS 
ENTRE UM CHATBOT E UM AGENTE 
VIRTUAL? 
O chatbot é mais útil para uma interação única e 

muito objetiva. Se tem uma pergunta específica, 

o chatbot fornece a resposta (horário, morada). 

Se a questão for feita a um agente virtual, este 

poderá identificá-lo e contextualizar o pedido de 

acordo com a sua função, o seu departamento 

POR HUGO BATISTA
Pre Sales and Deliver Director Southern Europe 

- Hugo Batista -
Pre Sales and Deliver Director 

Southern Europe 

https://www.easyvista.com/
https://www.linkedin.com/in/hbatista/


84ITInsight

BRANDED CONTENT | EASYVISTA

ou o software e hardware utilizado, por exemplo. É capaz de 

responder à sua pergunta, pedindo esclarecimentos e compreen-

dendo o significado geral do seu pedido.

COMO ESCOLHER?
A escolha entre o chatbot e o agente virtual depende da pro-

fundidade das interações desejadas, da qualidade da sua base 

de conhecimentos, mas também da forma como os seus dados 

e processos internos são organizados. 

Pode parecer ideal ver um agente virtual que encaminha o 

cliente/utilizador na direção certa e cujas interações são mais 

dinâmicas e persistentes, mas para isso é necessário alimentar o 

agente virtual de conhecimento, não só de respostas. Por isso, a 

estratégia de começar por um chatbot, que dê respostas e con-

siga já ter uma interação com o cliente/utilizador é boa para o 

início desta caminhada, mas pensando sempre que podemos 

evoluir a ir “alimentando” o nosso agente virtual.

O envolvimento do utilizador é crucial porque, em última análise, se quiser ob-

ter um melhor ROI, precisa que os utilizadores estejam envolvidos. Isto leva a 

um pensamento centrado no cliente e vai além da escolha da ferramenta mais 

rápida de implementar. 

As métricas quantificáveis são outra componente que não pode ser ignorada. 

Para compreender o envolvimento, o seu chatbot ou agente virtual deve tam-

bém ter a capacidade de fornecer dados sobre a utilização – se está a ser utili-

zado, para que tipos de ajuda e quantas vezes o utilizador é capaz de resolver 

o seu problema através do chatbot, sem precisar da intervenção de um agente 

humano.

Utilizados corretamente, os chatbots e os agentes virtuais podem fazer uma 

grande diferença para a sua organização. Capazes de criar uma nova experiên-

cia de cliente, reduzir custos, acelerar o processamento dos pedidos ao Service 

Desk e encorajar o uso do self-service, os chatbots e os agentes virtuais são 

ferramentas a considerar para a transformação digital e para uma melhor pres-

tação de serviço aos seus clientes. 

https://www.easyvista.com/


ITSM and Self-Service sooware that makes it easy
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Transform Support.
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“O PRR SERÁ O 
CATALISADOR DA 
MUDANÇA E UMA 
OPORTUNIDADE A 

NÃO PERDER”

VANDA JESUS, DIRETORA EXECUTIVA DO PORTUGAL DIGITAL
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CONTAS FEITAS, aproximadamente dois milhões de portugueses não 

têm acesso a meios digitais nem conhecimento para interagir, por exem-

plo, com serviços públicos. Este número baixou ligeiramente ao longo 

dos 18 meses de pandemia, mas está longe dos objetivos definidos pela 

Unidade de Missão Portugal Digital, liderado por Vanda Jesus, que, em 

cinco anos, quer chegar a valores residuais. À IT Insight, a diretora exe-

cutiva explicou quais os desafios e prioridades que norteiam os vários 

programas que coordena, e revelou que Portugal tem todas as caraterís-

ticas para estar no pelotão da frente dos países mais digitais da Europa. 

Um ano depois de ter abraçado este desafio que balanço faz? 

O plano de ação do Portugal Digital foi aprovado a 5 de março de 2020, 

mas, devido à pandemia, a criação da estrutura de missão só aconteceu 

em abril, tendo eu tomado posse no início de junho. Na equipa somos 

apenas oito pessoas, comigo nove, a trabalhar a partir de 1 de setembro 

que foi, só isso, um tempo recorde. Portanto, o meu sentimento é que, 

em tempo digital, passaram cinco anos também para nós, porque a am-

bição do plano já era muito grande, mas com a pandemia a aceleração 

do digital foi, de facto, enorme. 

E foi enorme porque não mudámos o plano, só ampliámos. Ou seja, 

acelerámos a execução do que estava desenhado e, das 12 medidas em-

blemáticas que tínhamos, passámos para 28 porque a aceleração e a 

necessidade de ampliar e de perceber outras vertentes assim o exigiram. 

Assim, aquilo que achávamos que deveria ser ambição do mandato pas-

sou, na realidade, a ser a ambição destes dois anos. 

O que permite agora fazer mais nos próximos anos. 

Estamos, neste momento, a preparar a atualização do plano de ação 

para a transição digital para as medidas ampliadas com o reforço do 

Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que, acredito, será de facto 

Num mundo cada vez mais digital, cerca de um quinto da população nacional não tem acesso a 
meios digitais. Capacitação e formação são temas críticos para que o país possa tornar-me mais 
competitivo e atrair mais investimento estrangeiro. Vanda Jesus, diretora executiva do Portugal 

Digital, acredita que a ‘bazuca’ será o impulso que falta para a transformação em curso.

FÁTIMA FERRÃO E HENRIQUE CARREIRO
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E quais têm sido as principais dificuldades nessa ponte entre o público 

e o privado?

O principal bloqueio é precisamente criar ou construir. E sinto isso em 

quase todas as relações que criamos. O território da confiança e fazer 

essa construção, ou seja, ir buscar aquilo que é comum, aquilo que am-

bos têm de interesse e de objetivo final, mais do que aquilo que cada um 

tem que os distancie. 

um grande catalisador desta mudança e desta transformação, e uma 

oportunidade que não podemos perder.

E no que se refere ao balanço pessoal desta missão?

É de grande satisfação por tudo o que já conseguimos atingir em termos 

concretos. Mas, de tudo isto, se há uma coisa que realço – e é a segunda 

vez que tomo esta decisão de abraçar uma missão -, é que é realmente 

agradável perceber que há pessoas fantásticas na administração pública 

que precisam de ajuda para criar pontes, para poderem ter uma lideran-

ça que una e não distancie, que mostre o que temos em comum mais do 

que aquilo que nos separa, e para que tenhamos uma estratégia muito 

clara, e também um maior apoio político a estes temas.

Outra coisa interessante, e essa estaria agora mais consciente, sinto que 

nas minhas funções anteriores sempre fui um bocadinho tradutora, 

onde traduzia um bocadinho os negócios para a tecnologia e a tecno-

logia para os negócios, e aqui acrescento a essa tradução, que já não é 

fácil, a tradução público-privado, que é algo muito interessante. 

Sinto que há uma grande desconfiança mútua e, portanto, quando que-

remos fazer pontes e juntar para criar projetos que só com uma vertente 

nunca vão funcionar, temos que criar uma base muito forte de confiança 

para que estes atores possam construir e criar projetos conjuntos e du-

radouros. 
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Sente que o interesse e o acreditar no digital é igual nos dois lados da 

equação ou ainda encontra algumas desconfianças?

Há desconfianças, sim. Mas acho que a pandemia trouxe uma coisa que 

ajudou, que foi tirarmos uma barreira de desconfiança que a situação 

em si excluiu. Prova disso é o tema do teletrabalho, que até quem nem 

entendia o conceito começou a perceber, pela própria vivência, que se 

calhar é possível e nem é mau, embora tenha vantagens e desvantagens. 

Mas o tema do teletrabalho ampliado traz muitos outros, porque as 

pessoas tiveram de se habituar às ferramentas digitais, à colaboração 

digital, às compras online, e quando começamos a introduzir estas coi-

sas no nosso dia a dia é mais fácil as pessoas começarem a fazer visão 

disso para o seu trabalho e negócio. 

Mas, quer no público, quer no privado, a falta de literacia digital conti-

nua a ser um problema.

A capacitação e a formação são temas críticos. Agora que estou nestas 

funções já há algum tempo, digo os números, mas cada vez que os digo 

eles chocam-me. No início da pandemia, 22% da nossa população não 

tinha acesso à internet e não tinha qualquer participação digital. Esse 

número agora passou para 18%, e temos a ambição de reduzi-lo – tal 

como aconteceu com a alfabetização em 50 anos – em cinco anos. Não 

podemos esquecer que há cerca de 40 anos tínhamos 25% de analfabe-

tos. Mas se este número já me choca, e é muito importante trabalhá-lo, 

há outro que me choca mais, que é termos apenas 52% da população 

ativa com competências digitais mínimas, básicas. O que significa que 

48% nem competências básicas tem. 

Isto significa que num mundo em que o digital está na nossa vida, na 

nossa interação como cidadãos, nas nossas empresas é um tema absolu-

tamente crítico em qualquer projeto. Portanto, quando pensamos num 

projeto de transformação digital em qualquer organismo, em qualquer 

entidade, que não comece com uma identificação do estado de capacita-

ção do nosso território, já não estamos a ir por um bom caminho. 

O PRR ajudará também a mitigar esse desafio…

Temos um programa muito ambicioso – a academia do Portugal Digital  

–, que é um dos projetos do PRR. Espero que, no início do próximo 

A PANDEMIA TROUXE UMA COISA QUE AJUDOU, QUE FOI TIRARMOS UMA 

BARREIRA DE DESCONFIANÇA QUE A SITUAÇÃO EM SI EXCLUIU
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ano, tenhamos como base da academia do Portugal Digital uma ferra-

menta de diagnóstico para as competências digitais básicas, para que as 

pessoas possam perceber o seu nível de literacia, e o que podem fazer. 

Ou seja, damos recomendações de percursos para o que poderão fazer 

para evoluir a sua capacitação. 

Nesta área, especificamente da capacitação digital, e com base nos nú-

meros que referiu, como é que nos comparamos com os congéneres 

europeus?

Há um índice - o DESI - que mede o nível de digitalização das econo-

mias, e o seu processo de constituição é muito interessante, e composto 

por cinco variáveis: conetividade, capital humano, utilização dos servi-

ços de internet, integração do digital nas empresas, e serviços públicos 

digitais. No índice global estamos mais ou menos a meio da tabela, no 

19.º lugar. Onde estamos melhores é, sem dúvida, na conetividade e nos 

serviços públicos digitais, e onde estamos pior é no capital humano, na 

capacitação das pessoas e na utilização dos serviços de internet que, 

como é óbvio, estão muito correlacionados. O relatório de 2020 está 

prestes a ser concluído e estamos muito expectantes. 

Esta acaba por ser uma ferramenta de competitividade?

É uma ferramenta de competitividade internacional do nosso país por-

que a atração de investimento, por exemplo, mede-se exatamente nestas 

coisas. Não podemos, por isso, trabalhar com estes temas de ânimo 

leve. É um trabalho hercúleo acompanhar todos estes índices, imple-

mentar as medidas para ter um impacto real na economia e, ao mesmo 

tempo, garantir que estamos a ter a visibilidade externa para aquilo que 

estamos a fazer. 
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https://www.linkedin.com/in/vandajesus/


91ITInsight

É um trabalho contínuo, e de todos…

Sim. Como pessoas, se hoje em dia não fizer-

mos uma formação ou uma atualização do 

nosso conhecimento nestas áreas, e não reco-

mendarmos à nossa equipa que o faça, estamos 

a falhar com o país e connosco próprios. E, 

sinceramente, daqui a uns meses, especialmen-

te nestas áreas da formação, não consigo ad-

mitir ouvir alguém dizer que não tem recursos 

ou dinheiro, porque é só mesmo estar alheado 

do mundo e não querer fazer o seu caminho. 

Agora, isto exige visão dos nossos líderes, e é 

por isso que uma das medidas que também te-

nho no pilar da capacitação é a do Líder Mais 

Digital. E, muito importante, no programa  

Líder Mais Digital, é a existência de uma com-

ponente fortíssima de soft skills, de capacidade 

de gestão da mudança e dessa transição, e que 

não é tecnológico, mas que é absolutamente 

fundamental para que um líder possa fazer o 

seu roadmap para a transição digital. 

O tema da capacitação é um dos pilares desta 

estrutura de missão do Portugal Digital e tem 

sido o que tem destacado como o mais prio-

ritário. Quais são os projetos que estão a ser 

feitos, quais é que vão ser lançados, o que é 

que está a andar? 

Temos três pilares fundamentais que são a 

capacitação das pessoas, das empresas e do 

Estado. Nesta última temos um papel de or-

questrador, mas também de muita ligação com 

os outros organismos e com a AMA (Agência 

para a Modernização Administrativa). Nesse 

aspeto somos facilitadores e quase que indu-

tores da transformação, nomeadamente, na es-

tratégia de cloud.

Relativamente ao Eu sou Digital, e a propósito 

do número de pessoas que estão excluídas da 

participação digital, começámos há um ano a 

preparar um projeto que viu agora a luz do 

dia, e que consiste em conseguir, nos próximos 

três anos, trazer um milhão de pessoas para 

o mundo digital. E vamos fazê-lo através de 

uma coisa que também é maravilhosa do pon-

to de vista social, que é juntar as gerações mais 

velhas com as gerações mais novas. Ou seja, 

há um grupo de mentores voluntários, cerca 

de 30 mil, que vão formar todos aqueles que 

na plataforma Eu sou Digital se identifiquem 

como querendo ter esta capacitação. E, claro 

FACE 2 FACE

COMEÇÁMOS HÁ UM ANO A PREPARAR UM PROJETO QUE VIU AGORA A LUZ DO 

DIA, E QUE CONSISTE EM CONSEGUIR, NOS PRÓXIMOS TRÊS ANOS, TRAZER UM 

MILHÃO DE PESSOAS PARA O MUNDO DIGITAL



92ITInsight

que não têm que ir online. Há um número 800 para o qual podem ligar 

e pedir esse apoio, e depois as redes de proximidade ajudam. 

Depois, há outra carência enorme que é a requalificação dos nossos pro-

fissionais. E esta é uma oportunidade para trazer pessoas, com melhores 

salários, para um setor pujante e o Upskill é isso mesmo. Primeiro, temos 

empresas que dizem de que recursos precisam e em que áreas. Portanto, 

estamos a formar o que precisam para a empregabilidade. E, mais que 

isso, depois deste processo formativo de nove meses – seis meses de for-

mação nos politécnicos ou em institutos de ensino superior e três meses 

de on the job nas empresas – as pessoas são recrutadas com um salário 

mínimo de 1.200 euros. Temos neste momento quase a totalidade dos 

formandos já empregados e o feedback que recebo das empresas é que 

estas pessoas têm uma vontade, uma dedicação e uma experiência que, 

não sendo tecnológica, é de mundo, é de empresa, e o valor que trazem 

para as equipas tem sido espetacular. 

Vão avançar para uma segunda edição?

Sim. Provavelmente ainda em outubro teremos o lançamento da segun-

da edição. Relembro que o Upskill foi lançado durante a pandemia, as 

formações decorreram com as condicionantes que existiam, e as contra-

tações também foram feitas neste período pandémico. Por isso, é uma 

coisa de que nos orgulhamos muitíssimo. 

Depois, temos outros dois programas que foram pilotos, mas que agora 

vão ter um crescimento brutal, que são o Emprego Mais Digital, em que 

o grande objetivo é formar ativos empregados, e o Jovem Mais Digital, 

que visa criar um catálogo com as competências digitais e que, por isso, 

está muito formatado para áreas que não existiam como, por exemplo, 

FACE 2 FACE
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analytics, programação, CRM, comércio digital, marketing digital, en-

tre outras. E são esses blocos que estão a ser utilizados, quer no Jovem 

Mais Digital, quer no Emprego Mais Digital. 

Aqui estamos a falar de quantas pessoas formadas?

Os números que tínhamos para o emprego das várias associações até 

2021 eram de quase 40 mil formandos. Estamos com uma taxa de exe-

cução um bocadinho abaixo, também por causa da pandemia, mas a 

crescer. Está a faltar-nos chegar às empresas e a elas aderirem, e é isto 

que temos falado com as associações empresariais, porque o programa 

está lá, o investimento está lá. No PRR, este número vai aumentar em 

termos de ambição, para cerca de 200 mil. Ou seja, nos próximos qua-

tro anos vamos ter 200 mil pessoas neste processo do Emprego Mais 

Digital, 50 mil das quais como líderes. 

E em relação aos outros pilares como é que as coisas estão a andar?

O pilar dois, o das empresas, terá um reforço enorme do PRR, porque 

grande parte é orientado para as pequenas e médias empresas, especial-

mente no capítulo da transição digital. Mais uma vez o que fizemos, e 

posso dar dois exemplos, quer as testbeds, quer os Digital Innovation 

Hubs (DIH) eram programas que já tínhamos, mas vamos agora dar-

-lhes substância e financiamento. Por exemplo, tínhamos a vontade de 

ter um DIH por setor de atividade porque acreditamos que esta trans-

formação não se faz a escolher três ou quatro atividades onde nós vamos 

ser espetaculares, temos de levar toda a economia, não podemos deixar 

ninguém para trás. Assim, teremos 16 DIH nacionais e, destes, vamos 

escolher seis ou sete que terão reforço e financiamento internacional. 

Um outro tema que também já estava no plano é a rede nacional de  

testbeds, agora prevista no PRR. Aqui há uma complexidade grande 

porque o objetivo é criar 30 testbeds, que depois envolvam cerca de 

7.200 empresas, e queremos criar uma infraestrutura que crie as condi-

ções para testes e desenvolvimento de novos produtos e serviços. 

Outra área importante são as Zonas Livres Tecnológicas (ZLT), que já 

estão aprovadas. Aqui, o conceito é haver uma sandbox regulatória, ou 

seja, no modelo de smart legislation permitir testar áreas onde a legis-

lação e a regulamentação podiam limitar a inovação. A ANI (Agência  

Nacional para a Inovação) tem aqui um papel fundamental como enti-

dade de testes, e já temos vários interessados em ser as primeiras ZLT. 

Vamos iniciar agora o processo de análise dessas candidaturas. O pro-

cesso legislativo, que demorou este ano e meio, também está a decorrer. 

Disse há uns meses que Portugal poderia ser um testbed da Europa. 

Como é que podemos ter essa ambição?

Acho que pela nossa dimensão, e por isso é que não podemos perder esta 

oportunidade. Somos um país que, pela dimensão, é mais fácil juntarmos 

os ecossistemas. Conseguimos juntar a ciência, a economia e a adminis-



94ITInsight

FACE 2 FACE

tração pública com um conjunto de telefonemas a pessoas chave e faze-

mo-lo rapidamente, até mesmo com as grandes empresas ou empresas de 

média dimensão. Acredito que com este espírito coletivo podemos mesmo 

diferenciar-nos na Europa e por dois motivos: inspirá-los a fazerem mo-

delos parecidos connosco e, em alguns casos, haver inclusivamente algu-

mas empresas que se mobilizem por estas transformações e que façam 

investimento em Portugal porque sentem que têm o território fértil para 

poder inovar e testar cadeias de valores diferentes, ou trazerem os seus 

valores e ecossistemas para cá, se esses ainda não existirem. 

E como está a estratégia da cloud para o setor público?

Conseguimos fazer a publicação da estratégia da cloud para a adminis-

tração pública e essa já está pública. Foram, entretanto, criados cinco 

grupos de trabalho, um dos quais para a disponibilização de frameworks  

de adoção de serviços cloud e de templates de peças contratuais. Exis-

te ainda um outro que é a alteração de normas para ser mais eficiente 

contratar serviços cloud, e aqui a grande discussão que todos os pres-

tadores de serviços têm e, nomeadamente na administração pública, é 

que a cloud seja vista como um serviço e não um problema, que possa 

ser uma opção, e que haja esta alteração. Estes dois grupos de trabalho 

estão muitíssimo avançados, e espero que o resultado dos trabalhos seja 

visto muito rapidamente porque só ter este público já permite quebrar 

muitas barreiras. O terceiro grupo, que é um bocadinho mais complexo, 

é a disponibilização de um acordo quadro pois, pelas caraterísticas dos 

serviços cloud, não pode ser um acordo quadro tradicional porque não 

permitirá ter a flexibilidade e a maneabilidade que um serviço cloud 

precisa. Estamos a fazer esse processo para garantir que conseguimos 

ter um sistema de contratação. 

Em paralelo temos dois grupos de trabalho em que um tem a ver com 

a qualificação de recursos humanos, e um outro que tem a ver com o 

modelo de governance e a monitorização da implementação destas es-

tratégias dentro da Administração Pública. 

ACREDITO QUE COM ESTE ESPÍRITO COLETIVO PODEMOS MESMO 

DIFERENCIAR-NOS NA EUROPA



REVISTA INTERATIVA
PARA UM MUNDO DIGITAL MAIS SEGURO

AINDA NÃO TEM ACESSO 

PRIVILEGIADO À INFORMAÇÃO 

MAIS RELEVANTE SOBRE 

CIBERSEGURANÇA? 

Subscreva agora e gratuitamente a IT Security

• Newsletter exclusiva com as principais notícias
• Edição digital para download em todos os dispositivos

• Informação em primeira mão sobre transformação digital

REGISTE-SE NO SITE EM 
www.itsecurity.pt

https://www.itsecurity.pt/home#form-newsletter


96ITInsight

TRANSFORM

AXIANS PORTUGAL TRANSFORMA 
INFRAESTRUTURA DE REDE DOS DATA 

CENTERS DA SONAE MC
A Sonae MC tinha como objetivo encontrar uma solução que viesse não só facilitar a gestão 

da rede, mas também aumentar a performance e garantir maior resiliência aos sistemas.

O DESAFIO
Após uma década da instalação, foi necessário renovar a componente 

de rede nos data centers da Sonae MC, uma estrutura composta por 

dois polos que se encontravam geograficamente afastados entre si – um 

em Carnaxide e outro em Matosinhos. 

Para concretizar a transformação de uma estrutura tão complexa era 

necessário identificar uma solução mais adequada ao ecossistema da 

Sonae MC que facilitasse a gestão da rede, aumentasse a performance e 

garantisse a maior resiliência aos sistemas. 

Este projeto resultou na implementação de dois data centers de alta 

performance, fisicamente distantes a cerca de 30km e geridos como uma 

única entidade lógica, utilizando uma arquitetura de alta disponibilida-

de chamada de “Disaster Avoidance”.

Daniel Valente, da equipa de arquitetura de infraestruturas da Sonae 

MC, elogia a disponibilidade que a Axians Portugal revelou, desde o 

primeiro momento, para ajudar neste desafio: “Quando foi desafiada 

por nós, não era sequer um parceiro nosso, portanto assumiu um risco, 

o que é digno de relevância”.

DIANA RIBEIRO SANTOS
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A SOLUÇÃO
A movimentação do data center de Carnaxide para Riba d’Ave, redu-

zindo consideravelmente a distância ao data center de Matosinhos, ti-

nha como objetivo permitir que estes dois polos funcionassem como um 

único data center. 

Sendo disruptiva relativamente às redes tradicionais, a Sonae MC começou 

por demonstrar algumas reservas relativamente à adoção desta solução, 

mas estas foram dissipadas após terem sido demonstradas as vantagens da 

solução e a capacidade técnica da Axians para a sua implementação. 

“Se houvesse um problema no Porto, existiria a possibilidade de os sis-

temas tirarem partido desta tecnologia para garantirem os serviços no 

data center de Riba d’Ave e vice-versa. Este tipo de solução é altamente 

resiliente, contribuindo de forma muito significativa para a continuida-

de de negócio em caso de ocorrer qualquer tipo de problema. Em ter-

mos técnicos tem sido um processo extremamente exigente, mas para o 

utilizador esta rede será muito mais fácil de gerir e operar”, refere Nuno 

Marques, Lead Architect para a componente de data center da Axians 

Portugal. 

Ao contrário do que acontece nas redes clássicas, em que é extrema-

mente complicado para os administradores de rede perceberem o que 

se está a passar, esta solução de nova geração garante um nível superior 

de visibilidade. 

Posto isto, esta solução foi determinante para o aumento dos níveis 

de serviço quer em termos de performance, quer em termos de conti-

nuidade de negócio, permitindo em paralelo simplificar e acelerar os 

processos de aprovisionamento de novos serviços. Esta é uma solução 

de referência a nível mundial para redes de data center de nova geração 

com uma maturidade tecnológica.

Esta é uma solução em ascensão com uma base instalada num cresci-

mento constante tanto em Portugal, como no resto do mundo. 

OS RESULTADOS
Este é um processo que ainda está em curso, uma vez que há a possi-

bilidade de escalar esta solução da Axians para outras áreas.  Numa 

fase inicial foi feito o levantamento dos requisitos e, em conjunto com 

a Sonae MC, a Axians desenhou o que considera ser a melhor e mais 

vantajosa solução para a Sonae MC, colocando inteligência nas redes.

“Neste processo o cliente entrou logo on board e foi acompanhando 

o projeto, tendo formação através de vários workshops. A chave do 

sucesso foi o trabalho como uma só equipa, uma verdadeira parceria”, 

salienta Nuno Marques que acredita que esta solução transformou a 

infraestrutura de rede dos data centers da Sonae MC num sistema ino-

vador, resiliente e de alta performance.

Segundo a Axians, o feedback da Sonae MC tem sido extremamente 

positivo dando origem inclusivamente a um crescimento contínuo tanto 

ao nível de dimensão da base instalada com ao nível de funcionalidades 

utilizadas. Após a implementação inicial da solução, têm sido realizadas 

várias fases num processo de transformação e evolução contínua.

Prevê-se que a solução que a Axians Portugal desenhou para a rede dos 

data centers da Sonae MC venha a refletir-se também no próprio de-

sempenho do negócio, uma vez que permite automatizar processos com 

maior facilidade, diminuindo o time to market de novas soluções. 
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“EXISTEM MUITAS 
OPORTUNIDADES E O CIO 
COMEÇA A DESEMPENHAR 
UM PAPEL CADA VEZ MAIS 
PREPONDERANTE”

Marco Navega lidera o departamento de informática de 
IT da Zurich desde o início de 2021 e acredita que o IT 
tem vindo a ter uma participação cada vez mais ativa 
nas discussões de gestão, acabando por se tornar o líder 
da transformação digital.

DIANA RIBEIRO SANTOS
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FUNDADO EM 1872, o Grupo Zurich é uma seguradora que opera em 

mercados globais e locais e oferece uma ampla gama de seguros e servi-

ços vida e não-vida. Entre os clientes do Grupo Zurich estão particula-

res, pequenas, médias e grandes empresas, incluindo multinacionais, em 

mais de 210 países e territórios.

Em Portugal há mais de cem anos, têm uma rede de distribuição de cerca de 

2.500 agentes e corretores espalhada pelo país e que estão encarregues de 

todo o processo de contacto com os cerca dos 650 mil clientes que servem. 

Apesar da grandeza de números, a Zurich é caracterizada por um espíri-

to familiar muito forte. Devido à baixa rotatividade de recursos, acabou 

por criar um espírito de coesão e agilidade, comum em organizações de 

dimensões mais reduzidas.

O PERCURSO 
Marco Navega tem a responsabilidade da direção de informática da 

Zurich desde janeiro de 2021.

Em 2015, entrou para a seguradora com a responsabilidade de liderar 

um programa de transformação de IT com grande envolvimento do 

negócio e que incidia sobre a possibilidade de agilizar um conjunto de 

processos de negócio a nível interno com o objetivo de prestar o melhor 

serviço à rede de distribuição, ou seja, aos agentes e corretores.

A Zurich precisava de rever um conjunto de processos internos e criar 

uma oferta tecnológica que fosse adequada às suas necessidades. “Só 

em 2016 é que a Zurich conseguiu obter a autonomia total do grupo 

em termos de IT nas decisões que tomamos. Este foi o primeiro passo 

da jornada de transformação digital”, afirma.

“Tendo começado por programação e consultoria, tenho neste momen-

to mais de 15 anos de experiência na indústria seguradora e eu diria que 

este binómio de conhecimentos que faz com que eu tenha efetivamente 

chegado a esta esta posição”, indica. 

A ESTRATÉGIA DIGITAL
“De há uns tempos para cá, só se ouve falar de transformação digital. 

Para quem anda no mundo do IT há muito tempo, a conceção de utili-

zarmos tecnologia para potenciar alterações ao nível de negócio sempre 

existiu, tem é tomado designações diferentes ao longo do tempo. Acre-

dito que essas designações vão sendo alteradas para potenciar o enga-

gement do negócio neste processo de transformação. O que é difícil, é 

colocar um change management que permita que as pessoas comecem 

de facto a utilizá-la e que comecem a potenciar os seus modelos opera-

cionais com base nessa nova tecnologia”, refere.

Marco Navega partilha a opinião de que, atualmente, se vive uma era 

em que, com a quantidade de tecnologia disponível, se pode levar a ex-

periência a níveis inimagináveis, utilizando tecnologias como big data, 

inteligência artificial, Internet of Things, permitindo assim ter um nível 

de conhecimento do cliente quase individualizado e em vez de propor, 

criar experiências, produtos ou serviços com base em clusters de clientes 

com determinadas características, personalizando-os.
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Assim, a estratégia da Zurich baseia-se em cinco dimensões, onde o 

cliente se encontra no meio. São elas: 

– Cultura ágil e digital: “Introduzimos metodologias de trabalho basea-

das em frameworks agile, criamos equipas multidisciplinares e autóno-

mas e achatamos hierarquias. Temos um conjunto de iniciativas tanto 

a nível do grupo, como local a que nós chamamos de incubadoras de 

inovação”.

“Temos ainda o Zurich Innovation World Championship, uma com-

petição a nível mundial que conta com mais de 500 startups e que cria 

uma interação entre as startups Zurich”;

– Jornada do cliente: “Falamos de uma experiência personalizada do 

cliente. Olhar para a jornada do cliente é fazer um story board e ga-

rantir que há uma linha de continuidade e omnicalidade nos pontos de 

contato (físicos ou digitais) para que o cliente não tenha de estar sempre 

a repetir o mesmo assunto”.

“Numa indústria de seguros, os touch points com o cliente são princi-

palmente reativos e em situações delicadas para este. É fundamental uti-

lizar a tecnologia para transformar esta indústria numa indústria mais 

preventiva”; 

– Interoperabilidade: “Quando eu coloco um novo ativo dentro do meu 

application landscape, eu tenho de ter a certeza de que todos os proces-

sos são digitais end-to-end. É essa interoperabilidade entre sistemas que 

é fundamental para que a experiência seja coesa”;

– Dados: “Há muitos anos que a indústria seguradora trabalha com 

muito dados. Segundo a nossa visão, temos que definir uma arquitetura 

de armazenamento, distribuição e processamento de informação que 

permita trabalhar informação estruturada e não estruturada. Temos de 

garantir que damos ao negócio ferramentas para visualização e analytics 

que lhes permita tomar decisões baseadas nesses mesmos dados, não 

esquecendo a questão de todo o governance sobre o acesso aos dados”;

– Parcerias Estratégicas: “As parcerias têm de ser criadas independente-

mente da dimensão da empresa. Nas parcerias existem duas vertentes: 

https://www.linkedin.com/in/marco-navega-pmp-itil-334411/
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A primeira, é como é que eu consigo acelerar 

a minha transformação digital com base numa 

determinada parceria, ou seja, o know-how, 

skills, soluções tecnológicas, etc. A outra ver-

tente está relacionada com o facto de conse-

guir pertencer a um ecossistema digital que 

cria uma maior abrangência”. 

OS DESAFIOS E OPORTUNIDADES 
Com mais de 20 anos de experiência no mun-

do do IT, Marco Navega acredita que este é 

um momento extremamente interessante para 

o setor de IT. 

“Existem muitas oportunidades e o CIO co-

meça a desempenhar um papel cada vez mais 

preponderante, uma vez que estas novas tecno-

logias estão a remodelar o cenário competitivo 

e disruptivo dos modelos de negócio. O IT dei-

xou de ser um departamento que só gera gastos 

para ser um departamento que começa a gerar 

mais valor. E quando assim o é, passa a ter uma 

participação muito mais ativa nas discussões de 

management, ou seja, começa a participar ati-

vamente na estratégia de negócio e acaba por se 

tornar o líder da transformação digital”.

Marco Navega aborda ainda criação de valor 

versus gestão de custos na criação dos novos 

modelos de negócio no âmbito da transforma-

ção digital, sendo que esse balanceamento é 

extremamente difícil de fazer porque o backlog 

dos departamentos informáticos tende a au-

mentar e muitas vezes na análise de custo-be-

nefício, os benefícios, numa visão muito quan-

titativa e a curto prazo, são negativos. Não 

esquecendo ainda que 75% vai para a gestão 

de custos e só 25% vai para inovação. 

Esta é uma das principais preocupações da 

Zurich, não esquecendo também que é preciso 

garantir a segurança cibernética e a confiden-

cialidade da informação.

“Na Zurich, temos os nossos centros de dados 

regionalizados e temos equipas centrais alta-

mente especializadas. Como 95% dos ataques 

são de origem humana, existe uma pedagogia 

e um conjunto de políticas que temos que im-

plementar a nível interno”.

Esta é uma organização que não apresenta 

muita rotatividade, mesmo no departamento 

de IT, mas a captação e a retenção de talen-

to é outro dos desafios apontados por Marco  

Navega. 

EXPETATIVAS PARA O FUTURO
“Todos os ativos digitais que temos vindo a 

incluir ao longo do tempo são ativos vivos que 

pretendemos fazer evoluir. Ao mesmo tempo, 

vamos também olhar para nosso application 

landscape atual e tentar simplificar”.

A Zurich pretende continuar a migrar, aos 

poucos, parte da infraestrutura para a cloud 

pública para ganhar uma maior flexibilidade, 

agilidade e ter acesso a um conjunto de servi-

ços que hoje estão disponíveis on premise.

Esta é uma organização que aposta na requali-

ficação da força de trabalho, sendo que oferece 

a possibilidade de colaboradores que não são 

do departamento de IT, desenvolverem solu-

ções informáticas, reduzindo assim o backlog 

deste setor. 

CIO 2 CIO
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Em parceria com a CIONET Portugal

UM ESTADO INTELIGENTE NA SOCIEDADE 
DO CONHECIMENTO

NUM TEMPO EM QUE SE REDISCUTE o papel do Estado e a sua 

relação com a Sociedade, importa perceber como essa relação afeta 

a forma como estão a ser encontradas soluções para esta crise. O 

Estado existe para servir os cidadãos e estes têm que se rever na ca-

pacidade positiva deste de saber dar resposta às suas necessidades 

e expectativas. Importa mais do que nunca reposicionar o Estado 

como pivot central da organização, monitorização e funcionamento 

adequado da nossa Sociedade e fazer com que os cidadãos se sintam 

perfeitamente legitimados numa relação de confiança validada por 

um Novo Contrato Social. Só com uma relação de confiança reno-

vada será possível estabilizar o contexto das soluções para o futuro.

A reinvenção estratégica do Estado, enquanto plataforma de cen-

POR FRANCISCO JAIME QUESADO, 
Economista e Gestor – Especialista em Inovação e 

Competitividade

tralidade onde convergem as dinâmicas 

de qualificação dos diferentes atores so-

ciais, implica uma base de confiança cen-

tral assente na clarificação do papel de 

cada um – importa desde logo estabilizar 

até onde vai a capacidade e legitimidade 

de intervenção do Estado.  Como muito 

bem nos elucida Samuel Hungtinton, a 

propósito do eventual choque de civiliza-

ções, o que está em causa é a capacidade 

endógena do Estado se autoreferenciar 

como o primeiro antes de mais e último 

Esta pandemia veio relançar a discussão sobre o papel do Estado, o conceito de 
Cidadania a o tema da Confiança no futuro. 

- Francisco Jaime Quesado -
Economista e Gestor – Especialista 

em Inovação e Competitividade 

https://www.cionet.com/cionet-portugal
https://www.linkedin.com/in/jaime-quesado-2837a661/
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antes de tudo centro de racionalidade dos processos sustentados de evo-

lução da sociedade civil. Se é importante, como Francis Fukuyama não 

pára de reiterar, a evidência da capacidade da sociedade civil protago-

nizar dinâmicas de liderança nos processos de mudança, não menos 

verdade é que compete ao Estado modelar a dimensão estratégica dessa 

mudança. E isso implica confiança, tão essencial no momento que esta-

mos a viver.

No quadro da Sociedade do Conhecimento e da Economia Global, cabe 

ao Estado o saber assumir de forma inequívoca uma atitude de mobi-

lização ativa e empreendedora da revolução do tecido social. Ou seja, 

independentemente da dinâmica de mudança assentar nos atores da so-

ciedade civil e da sua riqueza em grande parte depender a estabilidade 

estratégica das ações, cabe ao Estado, no quadro duma nova coerên-

cia estratégica e duma nova base de intervenção política, monitorizar, 

acompanhar. Esta cumplicidade estratégica é essencial para a garantia 

de padrões coerentes de desenvolvimento e equilíbrio social. Nas sábias 

palavras de António Paim, emérito politólogo brasileiro, só assim se ga-

rante a verdadeira dimensão de confiança entre todos os que acreditam 

no futuro.  

É neste sentido que a legitimidade de atuação e sustentação estratégica 

se torna central. Processos de compromisso e convergência entre uma 

base central forte e pontos de descentralização territorial autónomos e 

indutores de riqueza e bem-estar social a partir da inovação e conheci-

mento têm que ter por base uma forte relação de cumplicidade estraté-

gica entre todos os atores do tecido social. Um compromisso sério entre 

uma capacidade natural de mobilizar e empreender e ao mesmo tempo 

uma vontade de tornar os processos estáveis nos resultados que poten-

ciam. A modernização do Estado assenta em larga medida na capacida-

de de protagonizar esse desafio de mudança de paradigma. 

David Osborne tem razão em insistir na atualidade e pertinência da 

chama da reinvenção do Estado. Mas isso implica opções quanto à sus-

tentabilidade da sua atuação e à melhor forma de assegurar alternativas 

à atual situação. Cabe ao Estado esse papel, mas não apenas. Encerra 

em si uma missão única de fazer da sociedade civil uma fonte perma-

nente de mobilização de criatividade e inovação e de estabilização de 

participações cívicas adequadas. A governação é hoje um ato de promo-

ção e qualificação da cidadania ativa. Importa ao Estado ser relevante. 

Importa ao Estado constituir-se como um operador de modernidade. 

Por isso, nunca como agora a sua reinvenção é um desafio de e para 

todos. A Reinvenção do Estado é um compromisso quanto ao que fazer 

no futuro. E terá que passar por um novo contrato de confiança com a 

sociedade e os cidadãos. 
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