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START

ESTAMOS AINDA nos primeiros tempos da mu-

dança tecnológica a que se convencionou chamar 

metaverse e que saltou para as primeiras páginas 

das notícias de tecnologias especialmente desde que 

o Facebook decidiu mudar o nome para Meta. Mas 

é já fácil ver que muitas empresas – não apenas a 

Meta – se posicionam para ser as vencedoras nes-

ta nova área – ou seja, todas pretendem convencer 

os respetivos acionistas de que têm o que é neces-

sário para liderar  a suposta nova área de cres-

cimento exponencial de receitas. É evidente que, 

nesta primeira fase, estamos ainda longe sequer de 

haver produtos. Mas, precisamente por isso, seria 

interessante que os intervenientes neste processo 

se sentassem a uma mesa para definir futuras nor-

mas de interoperabilidade. Não é previsível que, 

digamos, a haver iniciativas de metaverse na Meta 

estas sejam interoperáveis com as da, mais uma 

vez digamos, Electronic Arts. Sabemos, por expe-

HENRIQUE CARREIRO

Inevitável redefinição
riências passadas e presentes, que quanto mais 

tempo passa após a introdução das tecnologias, 

mais complexa é a definição das regras de in-

teroperabilidade. Urgiria, portanto, que fossem 

estabelecidas quanto antes. É evidente que isto 

é um sonho – mas não devia sê-lo, se a história 

serve de exemplo. A Internet é o que é precisa-

mente porque a interoperabilidade existe como 

requisito de origem. Já a interoperabilidade entre 

aplicações de chat, por exemplo, é inexistente – e 

por isso funcionam como ilhas. Será uma ques-

tão a ser resolvida agora, certamente com custos 

elevadíssimos para todas as partes envolvidas. 

Dentro de não muito tempo, a batalha pela in-

teroperabilidade no metaverse estará no primei-

ro pensamento de todos os reguladores e então, 

provavelmente, o esforço será astronómico. E o 

mais penoso é tudo poderia ter começado a ser 

resolvido desde já – e decerto não o será. 

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

NO DIA 20 de outubro de 2022, em 

Lisboa, a IT Security – que perten-

ce ao mesmo grupo da IT Insight 

– realiza a IT Security Conference, 

uma conferência que vai cobrir os 

principais conteúdos relacionados 

com o ecossistema de ciberseguran-

ça. Esta será uma oportunidade para explorar as tecnologias mais inovado-

ras que impactam um grande número de indústrias, para além da partilha 

de conhecimentos entre CISO, CSO, diretores de segurança e diretores de 

IT com responsabilidade de cibersegurança. A agência da conferência vai 

abordar os principais problemas que os profissionais de cibersegurança en-

frentam num ambiente empresarial moderno e em constante evolução. A IT 

Security Conference vai contar com vários keynote speakers que vão parti-

lhar a sua experiência e conhecimento para ajudar os seus pares em temas 

como segurança da cloud, risco e governance, ciber-resiliência, privacidade, 

proteção de dispositivos, confiança, identidade e segurança dos dados. 

A IT INSIGHT e a Bizdocs 

organizaram, no dia 28 de 

abril, um webinar enquadra-

do num ciclo de conversas e 

debates, 100% virtual, dedi-

cado a compreender os atuais 

desafios de digitalização da 

economia, da simplificação e inovação das atividades empresariais e de  

suporte à sua atividade, com destaque para a dos contabilistas certificados. 

Intitulado de “Contabilista de Sucesso – Histórias de Vida, Visões 

de Futuro”, o evento contou com a participação da Bastonária da  

Ordem dos Contabilistas Certificados, Paula Franco, do Presidente da 

AIP, José Eduardo Carvalho, de Carlos Latourrette, CEO da Bizdocs, e de  

Henrique Carreiro, Diretor da IT Insight.

A conversa contou com uma leitura sobre as tendências, constrangimen-

tos e oportunidades atuais que se colocam às empresas e contabilistas 

certificados, intensificados pelo desafio de execução do PRR. 

SAVE THE DATE: IT SECURITY CONFERENCE 
REALIZA-SE A 20 DE OUTUBRO

IT INSIGHT E BIZDOCS ORGANIZAM DEBATE SOBRE 
OS DESAFIOS DA DIGITALIZAÇÃO DAS EMPRESAS

A revista IT Security vai organizar, no próximo dia 20 de 
outubro, em Lisboa, a IT Security Conference onde pretende 
abordar os temas mais relevantes de cibersegurança.

“Contabilista de Sucesso – Histórias de Vida, Visões de 
Futuro” contou com a participação da IT Insight, Bizdocs, 
Ordem dos Contabilistas Certificados e AIP.

CONFERENCE
LISBOA 2022

20 OUT
conf.itsecurity.pt

CONFERENCE
LISBOA 2022

20 OUT
conf.itsecurity.pt
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FLASH

OS GASTOS de utilizadores finais 

em serviços na cloud pública deverão 

crescer 20,4% em 2022, totalizando 

494,7 mil milhões de dólares, prevê 

a Gartner. Já em 2023, os analistas 

perspetivam que os gastos dos utili-

zadores finais deverão atingir quase 

600 mil milhões de dólares.

Sid Nag, vice-presidente de investigação da Gartner, refere que “os CIO estão 

para além da era da exuberância irracional de procurar serviços na cloud e 

estão a ponderar a escolha de fornecedores de cloud pública para impulsionar 

resultados de negócio específicos e tecnologia na sua jornada de transforma-

ção digital”.

O IaaS deverá assistir ao maior crescimento dos gastos dos utilizadores  

finais em 2022, um aumento de 30,6%, seguido do Desktop-as-a-Service 

(DaaS), com 26,6%, chegando aos 2,6 mil milhões de dólares em gastos, e do 

PaaS, com um crescimento de 26,1%, para 109,6 mil milhões de dólares em 

gastos. 

GASTOS EM SERVIÇOS NA CLOUD PÚBLICA 
PRÓXIMOS DOS 500 MIL MILHÕES

A Gartner prevê que os serviços IaaS, DaaS e PaaS vão 
assistir ao maior crescimento nos gastos em 2022.

O PARLAMENTO EUROPEU 

aprovou a 6 de abril uma lei que 

promove a partilha de dados na 

União Europeia. O objetivo é “es-

timular a inovação” na tecnolo-

gia digital.

A Comissão Europeia teme que a falta de confiança entre os cidadãos 

e as empresas esteja a impedir que todo o potencial de inteligência ar-

tificial seja explorado.

O documento define “as condições de acesso e transferência de dados 

para que possam circular no mercado interno e gerar valor, garantin-

do ao mesmo tempo um quadro de confiança para a sua utilização”, 

sublinhou o comissário europeu do Mercado Interno, Thierry Breton.

O texto estabelece novas regras para impor a “neutralidade” dos “in-

termediários”, cuja missão é “conectar quem tem dados e quem quer 

usá-los”, disse Thierry Breton. A partilha de dados vai ser encorajada 

pela criação de “espaços de dados europeus comuns” para a saúde, o 

ambiente, a indústria ou a administração. 

APROVADA LEI PARA PARTILHA DE DADOS NA 
UNIÃO EUROPEIA

O Parlamento Europeu aprovou a lei que promove a 
partilha de dados dentro da União Europeia.
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FLASH

UM NOVO ESTUDO da Vectra, 

intitulado “Breaking Point: Is 

mounting pressure creating a 

ticking time bomb for a health 

crisis in security”, indica que 

a falta de competências, asso-

ciada ao crescente número de 

ciberameaças, está a aumentar 

a pressão sob os profissionais de cibersegurança.

Diz o estudo que a pressão é tão grande atualmente que 50% dos líderes 

de segurança consideram desistir da sua profissão. Os profissionais de ci-

bersegurança estão a ficar mais vulneráveis a problemas mentais graves e, 

também, a problemas de saúde física.

A Vectra indica que 94% dos 200 líderes de segurança inquiridos sentiu 

uma pressão adicional para manter a sua empresa segura no último ano e 

que dois em cada cinco profissionais de cibersegurança assumem que tive-

ram que procurar ajuda por causa do impacto do stress relacionado com o 

trabalho. 

ESTUDO INDICA QUE PROFISSIONAIS DE 
CIBERSEGURANÇA CONSIDERAM DESISTIR

A pressão sob os profissionais de cibersegurança faz com que 
50% dos mesmos considerem desistir da sua profissão.

A ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA 

de Business Intelligence (APBI) e o 

Município de Moimenta da Beira 

estão a organizar a conferência “A 

Transição Digital no Interior - desa-

fios, estratégias e casos de sucesso”. 

O evento, que terá lugar no Auditó-

rio Municipal Padre Bento da Guia 

em Moimenta da Beira, Viseu, tem como objetivo ser um evento holístico 

para os vários stakeholders intervenientes.

A conferência irá decorrer nos dias 14 e 15 de maio, com um painel de 

oradores que vai abordar desafios, apoios e oportunidades em enqua-

dramento tecnológico das zonas do interior de Portugal. Vão partici-

par a Microsoft, a Oracle, IBM, Mitel, Primavera Software, BI4ALL,  

Visual Thinking, SoftInsa, a Wigge - Profiltec Group, Polimagra, Insercol,  

Comunidade Intermunicipal do Douro,Associação Empresarial da Beira 

Alta, e a IAPMEI. 

VISEU RECEBE CONFERÊNCIA SOBRE A 
TRANSIÇÃO DIGITAL NO INTERIOR

A conferência “A Transição Digital no Interior - 
desafios, estratégias e casos de sucesso” vai decorrer nos 
dias 14 e 15 de maio em Moimenta da Beira.



mailto:infoPT%40al-enterprise.com?subject=
https://www.al-enterprise.com/
https://www.al-enterprise.com/
https://www.al-enterprise.com/
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FLASH

O PROBLEMA da captação e 

retenção de talento há muito 

que assombra os executivos 

tecnológicos. O problema é 

crescente, segundo a Forrester, 

e em fevereiro as vagas de tra-

balho para profissões na área 

da tecnologia atingiram níveis 

recorde, aumentando para mais de 388 mil vagas publicadas mensalmente. 

Todas as situações que se estão a viver neste início de ano leva a Forrester 

a prever, pelo menos, um aumento de 7% nos gastos com colaboradores na 

área tecnológica nos EUA.

Segundo o Bureau of Labor Statistics (BLS), citado pela Forrester, as fun-

ções em programação de software e gestão de projetos deverão crescer sig-

nificativamente na próxima década, com mais de 189 mil vagas a abrirem, 

em média, de 2020 a 2030. Da mesma forma, prevê-se que especialistas em 

gestão de projetos e em operações empresariais tenham quase 142 mil va-

gas profissionais por ano, em média, durante a década. 

EXECUTIVOS DEVEM INVESTIR NA EXPERIÊNCIA 
DO TRABALHADOR PARA ATRAIR TALENTO

A escassez de talento não vai parar e é preciso ter uma 
estratégia ajustada ao futuro.

A IDC prevê que as recei-

tas de IT e serviços em-

presariais a nível global 

cresçam 5,6% em 2022, 

um aumento de 160 

pontos base face à pre-

visão inicial de outubro 

de 2021 da IDC. A mu-

dança positiva na visão do mercado reflete ações de grandes fornecedo-

res de serviços, uma melhoria nas perspetivas económicas (em compara-

ção com o previsto anteriormente) e o impacto inflacionista no mercado 

de serviços, ligeiramente compensado pelo impacto negativo do conflito 

entre a Ucrânia e a Rússia.

A IDC acredita que o mercado vai continuar em expansão ao longo dos 

próximos anos a uma taxa de entre 4 e 5%, o que representa um aumen-

to global de 40 a 80 pontos base por ano, aumentando a taxa de cres-

cimento a longo prazo do mercado para 4,6%, ligeiramente acima da 

previsão anterior de 4,3%. 

ANALISTAS PREVEEM CRESCIMENTO ESTÁVEL NO 
MERCADO DE IT E SERVIÇOS EMPRESARIAIS

As receitas de IT e serviços empresariais a nível global 
deverão crescer 5,6% em 2022.
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INSIGHT

MARIA BEATRIZ FERNANDES

DIGITAL TWIN: O GÉMEO IDÊNTICO DA REALIDADE

A tecnologia, ainda em fase crescente de adoção, significa a criação de réplicas digitais para a 
análise de todas as perspetivas e simulação de cenários e impactos de produtos, sistemas, objetos 

reais ou de ideias por concretizar.

TAL COMO NO ARTIGO PRINCIPAL DESTA EDIÇÃO, falar de Digital Twins 

é falar de uma representação virtual do real – neste caso, de uma réplica de um 

objeto, um processo ou um sistema com uma representação física, numa espé-

cie de ponto entre o mundo físico e virtual; um paralelo virtual do concreto. 

Falar em Digital Twins é, obrigatoriamente, falar em transformação digital, 

mas o termo surge muito antes do buzz da digitalização dos últimos anos. 

O conceito foi introduzido há mais de 30 anos na obra Mirror Worlds de  

David Gelernter, professor de ciências de computação na Universidade de Yale. 

A terminologia foi mudando ao longo do tempo, mas o conceito de Digital 

Twins permanece estável há cerca de 20 anos. Apesar de o livro marcar a pri-

meira menção ao conceito, a sua aplicação é acreditada dez anos depois, em 

2002, a Michael Grieves, na altura professor na Universidade do Michigan, 

que o aplicou pela primeira vez ao setor da manufatura. 

Posteriormente, o termo é vinculado, também, a John Vickers da NASA, em 

2010, com a primeira definição prática de Digital Twins ligada à tentativa de 
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melhoria de modelos físicos de naves através da 

simulação. Neste âmbito, as ações da NASA ain-

da nos anos 60 foram pioneiras. Apesar do ter-

mo ainda não existir, as naves eram replicadas 

virtualmente com detalhe numa versão utilizada 

para estudar e simular os vários cenários nas ex-

plorações espaciais.

SIMULAR//TESTAR//ANTECIPAR//PREVER

A tecnologia permite criar modelos digitais de am-

bientes abrangentes que fundem dados e permite 

análises de todas as perspetivas para simular pos-

sibilidades. Da mesma forma, ajuda a calcular o 

futuro para os ambientes, permitindo tomadas de 

decisão mais sustentadas. Um Digital Twins pode-

rá ser, contudo, uma concretização de uma ideia 

numa espécie de maquete, que visa compreender 

a aplicação prática.

“A tecnologia saiu há uns anos no relatório da 

Gartner, Top Trending Emerging Technologies, e 

o conceito nasce muito no dorso do caminho que 

fez o IoT – no fundo, da digitalização das coisas 

e da interconexão de todas elas na cloud”, reflete 

Marco António Silva, Cloud Solution Architect 

na Microsoft Portugal, organização que possui a 

sua própria solução Azure Digital Twin. O pro-

blema é que, no âmbito do crescimento do núme-

ro de dispositivos e do IoT, “os sensores e atua-

dores vão estar a enviar coisas atomicamente, no 

mundo inteiro, sem contexto, levando à necessi-

dade de criar um sistema de organização”. A par-

tir do momento em que todas estas ‘coisas’ estão 

mapeadas digitalmente, pode-se atuar sobre elas, 

seja no mundo físico, seja no mundo simulado, 

em tempo real ou não.

“A simulação é vista como uma maneira segura 

de fazer algo que é perigoso, treinar alguém ou 

testar uma hipótese”, e, “agora, está ao acesso de 

todos, porque a computação e a capacidade de 

processamento das hyperscallers o tornou possí-

vel”, reflete Marco António Silva. “Já vi edifícios 

onde os lugares das pessoas têm sensores de ocu-

pação, para saber onde está um lugar livre”.

Um estudo da Microsoft indica que 39% das or-

ganizações conheciam bem a tecnologia em 2021, 

dentro das quais mais de três em quatro têm uma 

estratégia que incorpora a tecnologia, e um quar-

to estão a implementar a estratégia. “É uma tec-

nologia simples e bastante útil; o problema em 

tecnologia é sempre a escala”, reflete Marco  

António Silva (Microsoft), e “é uma tecnologia 

que ainda está a evoluir e que ainda não tem um 

nível de maturidade estável”, que, neste momen-

to, “funciona bem em casos industriais”.

INSIGHT

- Marco António Silva -
Cloud Solution Architect na Microsoft Portugal

https://www.linkedin.com/in/marconsilva/
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VANTAGENS//DESVANTAGENS

Sandra Neves, Local Government Sector Lead na Esri Portugal, assevera 

que “são várias as vantagens da utilização de Digital Twins. O facto de se-

rem modelos digitais permite criar ou alterar cenários, testar respostas e 

efetuar análises preditivas”, uma vez que “os modelos físicos são limitados 

no tempo e de difícil manuseamento. Não há a limitação temporal do ce-

nário virtual, contrariamente aos modelos físicos que em poucos anos, ou 

mesmo meses ou dias, ficam desatualizados”. 

“Quando falamos em Digital Twins, falamos também em IoT, Data Science 

 e BIM. A integração de todos estes dados é realmente algo diferenciador”, 

reflete Sandra Neves (Esri Portugal). Os benefícios dos Digital Twins re-

caem também sobre o investimento, que poderá ser reduzido na criação dos 

cenários e na implementação, refere Sandra Neves. Marco António Silva  

completa: “Digital Twins em si não é um investimento muito grande”. 

Contudo, como em todas as tecnologias, importa focar no ponto da se-

gurança, uma potencial barreira à adoção adequada da tecnologia. “Acho 

que é das maiores desvantagens da digitalização, no geral, e, principalmen-

te, neste caso, que permite ter de sensores e atuadores a comunicar com um 

par digital na Internet. Comprometendo a central do Digital Twin, todos os 

devices estão comprometidos. O sistema é seguro se bem implementado e o 

maior cuidado que temos de ter é fazer as implementações seguindo todas 

as regras de segurança e mantê-lo sempre atualizado, porque a segurança 

não é uma coisa fixa no tempo”.

Para Sandra Neves, não existem, propriamente, desvantagens, mas sim de-

safios. “Não diria desvantagens pois ainda não existe em Portugal uma ci-

dade que utilize de forma recorrente os Digital Twins, que permita identi-

ficar desvantagens na sua utilização. Existem sim cidades que estão a fazer 

o caminho, que os levará à implementação do modelo para uma efetiva 

gestão do território”.

Nesse sentido, Sandra Neves destaca que a tecnologia necessita, em primei-

ro lugar, de dados, pelo que “a recolha e tratamento de dados é para as ci-

dades um grande desafio pelo custo associado à sua recolha e manutenção 

da informação”, e, em segundo, “que haja integração de vários sistemas e 

um objetivo a atingir”. O fator humano está, também, em cima da mesa. 

“Um outro desafio é a capacitação de recursos humanos para que consi-

gam potenciar ao máximo as ferramentas”.

INSIGHT

“A SIMULAÇÃO É VISTA COMO UMA MANEIRA SEGURA DE FAZER ALGO QUE É PERIGOSO, TREINAR 
ALGUÉM OU TESTAR UMA HIPÓTESE”, E, “AGORA, ESTÁ AO ACESSO DE TODOS, PORQUE A 
COMPUTAÇÃO E A CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DAS HYPERSCALLERS O TORNOU POSSÍVEL”

MARCO ANTÓNIO SILVA, CLOUD SOLUTION ARCHITECT NA MICROSOFT PORTUGAL
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//SMART CITIES//

A adoção de Digital Twins por parte do setor pú-

blico pode contribuir em larga escala para a re-

construção de cidades mais inteligentes. “Por ser 

digital é também muito mais flexível e adaptá-

vel o que permite fazer análises preditivas, ante-

cipar cenários e testar as melhoras respostas aos 

planos e estratégias de Organizações, Cidades ou 

Governos”, explica a Local Government Sector 

Lead na Esri Portugal.

“Há uma promessa muito grande das smart ci-

ties” e “os Digital Twins aplicados a smart cities 

são muito úteis, porque uma cidade é um ambien-

te extremamente complexo, com imensas dimen-

sões, desde a mobilidade, a fornecimento energé-

tico, a consumo de água. A promessa das smart 

cities só é possível com Digital Twins”, diz Marco 

António Silva (Microsoft).

Sandra Neves explica: “o desenvolvimento das 

cidades ou dum território terá sempre de consi-

derar e assegurar a qualidade de vida das pes-

soas”, mas cada território tem a sua própria iden-

tidade e níveis de maturidade diferentes. “Falar 

em cidades inteligentes significa falar da melho-

ria das condições de vida socioeconómicas dos 

cidades, atenção e melhoria das condições am-

bientais, etc. Para isso os Digital Twins são uma 

ferramenta fundamental para o planeamento e 

gestão do território”, permitindo que se “tomem 

decisões garantindo-se a integridade dessa mes-

ma identidade”.

Mais, exemplifica: “quando pensamos na cons-

trução de um edifício ou de um jardim, é obriga-

INSIGHT

“FALAR EM CIDADES 
INTELIGENTES SIGNIFICA 
FALAR DA MELHORIA 
DAS CONDIÇÕES DE VIDA 
SOCIOECONÓMICAS DOS 
CIDADES, ATENÇÃO E 
MELHORIA DAS CONDIÇÕES 
AMBIENTAIS, ETC. PARA 
ISSO OS DIGITAL TWINS 
SÃO UMA FERRAMENTA 
FUNDAMENTAL PARA O 
PLANEAMENTO E GESTÃO 
DO TERRITÓRIO”

- Sandra Neves -
Local Government Sector Lead na Esri Portugal

SANDRA NEVES, 
LOCAL GOVERNMENT SECTOR LEAD NA ESRI PORTUGAL

https://www.linkedin.com/in/sandranovaisneves/
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tório pensar na sua melhor localização e impacto que terá nos cidadãos. 

Perceber, por exemplo, o efeito da exposição solar, ou do impacto no trânsi-

to ou até mesmo das infraestruturas existentes ajuda na tomada de decisão 

inteligente”, possibilitando, também, a participação pública, fornecendo 

aos cidadãos toda a informação para que contribuam de forma ativa. 

ADOÇÃO NACIONAL//INTERNACIONAL

Apesar do nível de adoção em Portugal ser baixo ou inexistente, “estamos 

a caminhar nessa direção, porque cada vez mais as perguntas estão a ser 

feitas a um nível de granularidade mais pequeno”, refere Marco António 

Silva (Microsoft Portugal). “Nós temos um ADN muito inovador, e, tipica-

mente, em Portugal, não temos medo de entrar por estas tecnologias quan-

do conseguimos reconhecer o potencial”.

Internacionalmente, há casos de uso em áreas como a gestão de edifícios, 

gestão industrial, simulação na aviação, e até mesmo em plataformas petro-

líferas, “coisas que são muito caras, onde importa simular o funcionamento 

e até fazer gestão remota”. Em particular, Marco António Silva destaca as 

Smart Grids, que “têm sido um cenário muito forte em Digital Twins”. 

Um exemplo é a cidade de Boston que está a utilizar Digital Twins “não 

só para o planeamento e construção de edifícios, tendo em consideração a 

exposição solar, as infraestruturas existentes e previsão de custos de cons-

trução, mas também na análise de cenários preditivos de cheias, com base 

no histórico de informações que têm”, exemplifica Sandra Neves. 

É também de referir o caso do Aeroporto Amsterdam Schiphol que “utiliza 

Digital Twins para avaliar cenários de possíveis falhas dos seus ativos ope-

racionais em toda a infraestrutura do aeroporto, assim como para a otimi-

zação das suas operações”, reitera a Local Government Sector Lead na Esri 

Portugal.

Mas, agora, qual é o futuro dos gémeos digitais? Olhando para as curvas 

de adoção, “já passamos o hype, já descemos, e estamos a fazer o crescen-

te da adoção”, afirma o Cloud Solutions Architect da Microsoft Portugal, 

que considera que os Digital Twins têm um “potencial muito para lá do 

que está a ser utilizado hoje”. Contudo, “estamos a começar a ver as apli-

cações a médio longo prazo, de tornar este tipo de tecnologia disponível e 

massificado”, conclui. 

INSIGHT



https://www.informantem.pt
https://www.informantem.pt
https://www.informantem.pt
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O QUE A NETFLIX, TINDER E A EDP TÊM EM 
COMUM?

Com um crescimento exponencial, 90% dos dados mundiais foram gerados apenas nos últimos dois anos, 
através de diferentes dispositivos, aplicações e plataformas na “cloud” e também em diversos formatos.

NÃO É NOVIDADE que toda esta informação está a remodelar os mercados a uma 

velocidade estonteante, e mais rápido do que qualquer outra força na história. 

Porém nunca houve melhor altura para obter impacto com o uso de dados como 

hoje. Encontramo-nos numa nova era em que o mundo físico está cada vez mais 

ligado ao mundo digital e, por consequência, os dados tornaram-se a nova classe 

de bens corporativos. 

No entanto, existe uma resposta fraca das empresas para compreender a impor-

tância da informação recolhida e perceber o seu potencial para gerar mais conhe-

cimento e usá-lo de forma eficiente.

De acordo com Forrester, as empresas que são impulsionadas por dados, e conse-

quentemente por “insights”, superam consistentemente os seus concorrentes. Em 

contrapartida, um estudo da Delloite revela que apenas 10% das organizações no 

mercado global são orientadas para dados.

https://www.syone.com/
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A EDP, por exemplo, empresa de serviços públi-

cos verticalmente integrada e com uma panóplia 

de sistemas integrados, apresentou um desafio à 

empresa tecnológica portuguesa Syone, que sur-

giu da necessidade de analisar o desempenho da 

equipa de integração dentro da plataforma SAP. 

Existiam algumas limitações no SAP Solution 

Manager, que não permitia à EDP capturar to-

dos os dados relevantes, no entanto a equipa de 

integração decidiu analisar os registos de Tomcat 

da plataforma SAP e descobriu que, na realida-

de, todos os dados relevantes necessários já lá 

estavam. 

Por este motivo, o primeiro passo da EDP foi 

instalar o Elastic, que lhes permitiu analisar da-

dos de log não estruturados, usando a sintaxe 

Grok com o Logstash, em algo estruturado e con-

sultável. Porém, o aspecto mais importante des-

ta infra-estrutura e da solução seria a facilida-

de da sua escalabilidade. Neste âmbito, a Syone  

decidiu implementar a solução já existente do 

Elastic com todos os seus componentes, como o  

Elasticsearch, o Logstash e Kibana, na platafor-

ma de Cloud da Microsoft, o Azure. 

Como consequência, cada vez mais equipas den-

tro da EDP estão a usar a plataforma, e o deno-

minador comum para todos é - um enorme au-

mento de produtividade, juntamente com:

1) A notificação imediata por uma mensagem do 

Microsoft Teams com um link para o evento do 

Elastic, quando um evento ocorrer

2) A redução do tempo (de dias para segundos) 

necessário para realizar a análise de eventos 

3) Todos os eventos (100M/dia) são analisados

4) As aplicações podem consultar dados opera-

cionais no Elastic e tomar decisões de ação de 

acordo com os dados coletados

5) Identificação imediata da origem dos erros em 

cada um dos sistemas de integração ou aplicações 

que este sistema integra 

Com a ajuda da Syone, a EDP não só optimizou 

e ganhou visibilidade sobre o desempenho da 

sua equipa, como também começou a identificar 

anomalias e endereçar problemas que requerem 

atenção, quase em tempo real. Tudo isto é possí-

vel com a simples coleta, processamento e análise 

de dados significativos.

De facto, as maiores empresas tecnológicas como 

Tinder, eBay, Uber, Lyft e Netflix utilizam a  

tecnologia da Elastic para a pesquisa e análise de 

dados. Por exemplo, quando alguém faz “swipe 

right” num perfil no Tinder, este processo envolve 

a ligação de dados com um conjunto de parâme-

tros que estão sempre a mudar. Da mesma forma, 

Netflix e eBay fazem cruzamentos de vários da-

dos para responder a consultas e fazer sugestões 

aos milhares de utilizadores.

Semelhante a este Case Study da EDP, no caso da 

Uber e Lyft, as duas empresas utilizam a Elastic 

para extrair e gerar conhecimento sobre os seus 

dados para depois corresponder a localização vs 

preferências, tanto dos seus clientes como dos 

seus condutores.

A Syone reconhece que uma implementação de 

uma arquitectura de dados, centrada em insights 

de dados internos, permite às empresas desenca-

dear inovação e descobrir fontes promissoras de 

crescimento, e como líder em Open Source em 

Portugal, presente em 15 países, com mais de 500 

clientes no mundo e com 23 anos de experiência 

no mercado, a Syone consegue ajudar os clientes 

a atingir exatamente isso. 

http://www.syone.com/
https://www.syone.com/


www.syone.com marketing@syone.com +351 214 246 710

O que a Netflix, Tinder
e a EDP têm em comum?
Simplesmente recolhem, processam e analisam milhões de dados
em tempo real

https://www.syone.com/
https://www.syone.com/
mailto:marketing%40syone.com?subject=
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UM ENABLER DO NEGÓCIO,
NÃO UM CUSTO 
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O REGIME DE TRABALHO REMOTO levou a uma mudança 

do paradigma na forma como se perceciona o trabalho e os es-

paços de trabalho. 

Hoje, com o regresso aos escritórios, mesmo que em modelo 

híbrido, é fundamental que as organizações garantam a pro-

dutividade e mobilidade dos seus colaboradores, apostando na 

adoção de workplace solutions.

A estratégia empresarial e os padrões de trabalho estão a pas-

sar por uma das maiores transformações de todos os tempos. 

Os colaboradores podem estar agora em verdadeira mobilida-

de e é importante que as organizações encontrem soluções para 

tornar o escritório moderno novamente atrativo para as suas 

equipas. 

A pandemia parece que já vai longe, mas a verdade é que a imposição do trabalho remoto trouxe 
consigo uma oportunidade para repensar o posto de trabalho. Claranet, Lenovo, Logicalis, 

Microsoft, Noesis e Warpcom debatem o futuro das soluções de workplace.

DIANA RIBEIRO SANTOS

ROUND TABLE | WORKPLACE SOLUTIONS
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- João Moura, Microsoft -

A PANDEMIA ALTEROU A ADOÇÃO DAS SOLUÇÕES DE MOBILIDADE DE FORMA EMERGENCIAL. 
ATUALMENTE, A COMPRA E IMPLEMENTAÇÃO DESTAS SOLUÇÕES É MAIS PENSADA?
O MERCADO JÁ ESTÁ MAIS CONSOLIDADO? 

JOÃO MOURA, SURFACE BUSINESS GROUP LEAD DA MICROSOFT – “Eu considero que não 

vamos ter um retrocesso naquilo que foram algumas das alterações que o mercado sofreu. Hoje, olha-

mos para aquilo que são as necessidades da organização e adaptamos as soluções que existem no 

mercado. O mercado ainda não está a atravessar uma fase de consolidação ou de estabilidade, porque 

ainda existem organizações que estão a fazer este caminho, portanto, houve uma adaptação cultural 

e, continua a haver, e as soluções tecnológicas terão de ser integradas dentro deste panorama”.

RODOLFO PEREIRA, DIRETOR DE ENTERPRISE SOLUTIONS DA NOESIS – “Houve um ganhar 

de consciência no período da pandemia. No retomar da ida para os escritórios é necessário garantir 

que existem soluções que permitam gerir os espaços de uma forma mais concertada, que os colabora-

dores se sintam mais ligados àquilo que é a nova forma de estar no escritório, mas também ao nível 

dos clientes, na forma como colocam os seus produtos e serviços aos seus clientes finais. Portanto, há esta dupla necessidade: por um lado, a adoção da 

mobilidade e apresentação de serviços e, por outro, a lógica dos colaboradores”. 

NUNO CASANOVA, BU MANAGER COLLABORATION & CUSTOMER EXPERIENCE DA WARPCOM – “Os grandes desafios agora não são tanto 

tecnológicos ou sobre quais são as soluções que vamos apresentar, mas sim o ponto da adoção dessas soluções. Nem todas as pessoas ou departamentos 

das empresas funcionam da mesma forma e é nossa obrigação aconselhar e criar processos e pôr a tecnologia ao serviço das pessoas. O good enough já 

não chega, as pessoas querem soluções de qualidade e que se adaptem ao seu trabalho para que este seja otimizado”.

https://www.linkedin.com/in/jo%C3%A3o-moura-32b29051/
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RUI GOUVEIA, ENTERPRISE BUSINESS MANAGER DA LENOVO – “O mercado está mais consolidado e a adoção de soluções é agora muito mais 

estruturada e com um horizonte temporal de médio/longo prazo e não tanto uma resposta à emergência. A adoção de ambientes híbridos de trabalho é 

uma realidade. As empresas agora dão muita importância à parte da produtividade e começam a aparecer ferramentas de digital experience, de analítica 

e de IA. Há uma tendência crescente da otimização do posto de trabalho para os colaboradores conseguirem ser mais produtivos porque o sucesso da 

empresa depende disso. Nesta fase de transição, há uma oportunidade de renovar e repensar o posto de trabalho”.

À MEDIDA QUE OS COLABORADORES RETORNAM AO TRABALHO PRESENCIAL, AS ORGANIZAÇÕES TÊM 
A OPORTUNIDADE DE CRIAR ESPAÇOS DIGITAIS INTELIGENTES QUE TRAGAM AOS COLABORADORES E 
ÀS EQUIPAS VANTAGENS SOBRE A SUA EXPERIÊNCIA ANTERIOR DE TELETRABALHO. COMO PODEMOS 
TORNAR O ESCRITÓRIO MODERNO NOVAMENTE ATRATIVO PARA OS COLABORADORES?

PEDRO REBELO, CLOUD SERVICES DIRECTOR DA LOGICALIS – “Hoje, temos características que o próprio contexto de pandemia ajudou a acelerar. 

A pandemia tornou quase obrigatório termos dois vetores principais: a utilização inteligente do tempo e por outro lado, do espaço onde atuamos. Cada 

vez mais, a reformulação do escritório do ponto de vista do espaço físico e tecnológico é feita de acordo com isso. Durante a pandemia fizemos uma re-

formulação na Logicalis. Temos agora em salas de reunião maiores, mais confortáveis para uma melhor experiência com dispositivos que permitem ligar 

a vários stakeholders”. 

RICARDO MOREIRA, MANAGED WORKPLACE SERVICES DIRECTOR DA CLARANET – “O regresso ao escritório deve ser feito de uma forma o 

mais confortável possível para os colaboradores, acompanhada de uma melhor experiência de utilização do escritório. Ao dia de hoje, muito do nosso 

tempo continua a ser passado em reuniões, ainda virtuais, mesmo no escritório e é notório que as próprias ferramentas de colaboração já estão a com-

bater esse tema com a questão da redução do ruído de fundo, por exemplo. Ainda assim, ainda não conseguimos oferecer no escritório o mesmo tipo 
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de conforto que temos noutro tipo de cenários. A própria evolução das plataformas tem de tornar o 

espaço de trabalho completamente agnóstico. Portanto, já não é relevante se estamos em casa ou no 

escritório, é importante sim ter plataformas que permitam continuar a ser produtivo e tirar a melhor 

experiência de utilização da tecnologia”. 

RUI GOUVEIA, ENTERPRISE BUSINESS MANAGER DA LENOVO – “Nota-se alguma renitência 

dos colaboradores em regressar. As organizações estão até a criar eventos de comeback ao escritório 

em que oferecem algum tipo de incentivo e que passam pela adoção destes espaços de trabalho reno-

vados e de novos dispositivos. Nos dispositivos existem agora ferramentas que cuidam cada vez mais 

do bem-estar do utilizador, que proporcionam um maior conforto visual porque as pessoas agora es-

tão muito tempo em frente aos ecrãs, cuidam da questão da ergonomia e da postura do utilizador, ou 
- Rui Gouveia, Lenovo -seja, ferramentas para que o colaborador se sinta bem no escritório, como se sente em sua casa”. 

JOÃO MOURA, SURFACE BUSINESS GROUP LEAD DA MICROSOFT – “O tema anda muito à volta daquilo que é experiência que queremos dar 

aos nossos colaboradores. Temos feito esse acompanhamento de desenvolvimento de ferramentas. Portanto, toda a adaptação que as ferramentas, quer 

de software, quer do hardware, estão a sofrer dão resposta a esta necessidade. Não significa que vamos ter uma melhor experiência só no escritório e, 

portanto, tornar o escritório mais atrativo é importante. Por outro lado, também temos de fazer com que seja possível que as pessoas que estão em casa 

tenham uma experiência semelhante, próxima e interativa a quem está no escritório”. 

RODOLFO PEREIRA, DIRETOR DE ENTERPRISE SOLUTIONS DA NOESIS – “Houve um shift para o investimento nas condições de trabalho. Há o 

conforto ao nível do espaço e tudo o que é a envolvente do posto de trabalho, com tudo aquilo que a tecnologia permite e depois também é necessário 

criar dinâmicas de trabalho que aumentem a experiência de forma de Interligar as pessoas, seja no escritório, seja em casa. Quando estamos no escritó-

https://www.linkedin.com/in/rui-gouv/
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MAIS DO QUE A ALTERNÂNCIA ENTRE DOIS ESPAÇOS FÍSICOS CONFINADOS, O ESCRITÓRIO EMPRESARIAL 
E O HOME OFFICE, AS EQUIPAS PODEM ESTAR AGORA EM VERDADEIRA MOBILIDADE. COMO É QUE O 5G 
PODE SER UM ENABLER DA MOBILIDADE E COMO É QUE O IT PODE GARANTIR A INTEGRIDADE E COESÃO DE 
DISPOSITIVOS E UTILIZADORES? 

RICARDO MOREIRA, MANAGED WORKPLACE SERVICES DIRECTOR DA CLARANET – “No caso do 5G, temos de fazer uma análise a dois tempos: 

aquilo que está a acontecer em Portugal e o que acontece no resto da Europa. Há dois pontos completamente diferenciadores. Um deles é a rapidez do 

acesso porque não imaginaríamos ter uma rapidez de acesso à Internet através de um dispositivo móvel muito semelhante e, em alguns casos, melhor a 

do que estamos no escritório em casa. Por outro lado, no que diz respeito aos processos industriais aliado à introdução de IoT e com a disponibilização 

e democratização do 5G, vamos ter um salto muito grande para aquilo que é a indústria 4.0 e digitalização dos processos industriais. Acredito que os 

nómadas digitais serão a realidade futura, o que será bom para a economia do país e um avanço tecnológico para algumas regiões”.

NUNO CASANOVA, BU MANAGER COLLABORATION & CUSTOMER EXPERIENCE DA WARPCOM – “O 5G vai democratizar o acesso e apesar do 

nosso país ter uma boa infraestrutura em termos de redes, o 5G vai permitir outro tipo de tecnologia e outro tipo de acesso. Eu continuo a pôr as pes-

soas à frente da tecnologia. Agora temos de conseguir que as pessoas utilizem essa tecnologia e tenham um bom uso dessa tecnologia sem comprometer 

processos e antes pelo contrário, otimizar esses processos. Uma das coisas que eu acho que vai continuar a ser fundamental é a questão da segurança”.

PEDRO REBELO, CLOUD SERVICES DIRECTOR DA LOGICALIS – “Há modelos de negócio que se vão transformar na totalidade relativamente a este 

tema do 5G. Nós vamos ter uma capacidade de ligação ao endpoint, uma capacidade de colocar inteligência no endpoint e uma capacidade de colocar 

rio, procuramos ter pontos de encontro ao longo do dia nos diferentes espaços para que seja promovido esse hábito porque sabemos que há coisas que 

só são discutidas e observáveis quando estamos frente a frente e é uma coisa difícil de passar quando estamos num ambiente virtual”.
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a questão da segurança que não tínhamos antes, portanto, os negócios vão acabar por se revolucionar. Infelizmente, em Portugal, temos que comentar a 

duas velocidades. Deveríamos olhar para a segurança como uma commodity. Em vez de estarmos a discutir sobre segurança, deveríamos estar a discutir 

criatividade, valor e novas soluções de plataformas 5G, por exemplo. O 5G vai revolucionar o tecido empresarial português”.

COMO É QUE AS APLICAÇÕES ESTÃO A EVOLUIR E O QUE É QUE FALTA PARA CHEGARMOS A UMA 
REALIDADE MOBILE-FIRST? 

RODOLFO PEREIRA, DIRETOR DE ENTERPRISE SOLUTIONS DA NOESIS – “Há três anos pensávamos nas aplicações em modelo desktop e só depois 

eram feitas transições de algumas funcionalidades para mobile. Hoje, a realidade é inversa. As aplicações que disponibilizamos e construímos são pen-

sadas logo desde o momento zero para uso em dispositivos móveis. Não basta ser rápido, tem de ser usável e fácil de usar. Todo este processo também 

tem a componente de personalização para dar uma experiência diferente àquilo que são as capacidades nativas que um device possa oferecer. Isto tam-

bém é um contributo para a credibilidade de uma marca, cada vez mais quem não está presente de 

forma móvel não pode ser sustentável durante muito tempo. Aquilo que temos visto é o desmembrar 

de aplicações, pensadas logo de raiz para uma lógica de mobile first, com tudo aquilo que depois a 

tecnologia permite endereçar de valor”. 

PEDRO REBELO, CLOUD SERVICES DIRECTOR DA LOGICALIS – “Hoje, já nem imaginamos que as 

aplicações não sejam orientadas àquilo que são os modelos de mobilidade. É claramente algo que tem 

que ser adaptada à mobilidade, ao mundo agile e, sobretudo, seguro. Portanto, a criação das aplicações, 

tem que ter uma preocupação fundamental que é a experiência de utilização e, havendo a preocupação 

na experiência de utilização, conceitos como a mobilidade, segurança e colaboração vão aparecer e, na-

turalmente, acabam por estarem embebidas na criação destas mesmas soluções”. - Pedro Rebelo, Logicalis -

https://www.linkedin.com/in/pedrocrebelo/
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mais musculados para que os utilizadores também possam tirar o máximo partido. Curiosamente, o 

utilizador que está a utilizar um tablet pode ter a mesma experiência de utilização que o utilizador de 

desktop porque a capacidade de performance não está no equipamento, mas na cloud”.

NUNO CASANOVA, BU MANAGER COLLABORATION & CUSTOMER EXPERIENCE DA  

WARPCOM – “O desafio que poderá ser colocado será uma questão cultural dos responsáveis das 

empresas de perceber que a mobilidade é uma necessidade imperativa nos dias de hoje. Os colabora-

dores já não equacionam não ter essa flexibilidade e mobilidade. No caso de Portugal, ainda temos 

um tecido empresarial um pouco tradicional e que é obrigado pelo mercado a manter os talentos e as 

novas gerações atraídas dentro da empresa”. 

RICARDO MOREIRA, MANAGED WORKPLACE SERVICES DIRECTOR DA CLARANET – “O que está no centro da questão é a experiência de utiliza-

ção. O que se pretende é começar a orientar aquilo que é o browser de um telemóvel, eventualmente de um tablet e depois ir caminhando no sentido de 

disponibilizar mais interações e mais complexidade para aquilo que são os browsers dos comuns desktops. Quem desenvolve já tem isto em mente. Nem 

todos os equipamentos estão preparados, quer em termos de memória, quer em termos de procedimentos, para tirar o máximo partido da experiência de 

utilização de um browser preparado para desktop. Para chegarmos ao mobile-first tem de haver também uma disponibilização de equipamentos cada vez 

DE QUE FORMA É QUE OS DISPOSITIVOS SE ESTÃO A ADAPTAR A UMA REALIDADE DE TRABALHO HÍBRIDO? 

RUI GOUVEIA, ENTERPRISE BUSINESS MANAGER DA LENOVO – “Do lado dos dispositivos, ainda existem alguns desafios a superar, nomeadamente 

a questão do trabalho híbrido ou remoto, a mobilidade e a falta de interação social. É necessário que os equipamentos e o software permitam esse tra-

balho, não descurando a experiência do utilizador. Depois há alguns pontos em que que os dispositivos têm evoluído como a questão da segurança, pro-

- Nuno Casanova, Warpcom -

https://www.linkedin.com/in/nuno-casanova-colaboration/
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curamos também melhorar a experiência do utilizador, melhorando o som e aumentar a qualidade da imagem, por exemplo. A qualidade dos ecrãs tem 

vindo a aumentar com ecrãs com maior luminosidade, para trabalharmos em ambientes exteriores ou em nossa casa. A questão da autonomia também é 

essencial para a mobilidade e ainda a questão da conectividade, com a evolução do Wi-Fi para 6E e do 4G para 5G. Os equipamentos são cada vez mais 

leves, mais finos e há uma melhoria de tecnologias que possibilitem a interação do utilizador com os dispositivos, seja por voz ou pela parte de tátil. Ou 

seja, os fabricantes respondem à necessidade dos utilizadores e ajustam a sua oferta”.

JOÃO MOURA, SURFACE BUSINESS GROUP LEAD DA MICROSOFT – “As questões de mobilidade, leveza e produtividade fazem parte daquilo que 

é a estratégia de desenvolvimento do hardware da Microsoft, alicerçada nas bases daquilo que é restante switch. Portanto, tudo o que é produtividade e 

colaboração e o trabalho híbrido e remoto só vieram reforçar aquilo que era já a estratégia de mobilidade e produtividade na componente dispositivos de 

Surface da Microsoft. Quando falamos em dispositivos, a realidade híbrida faz com que as pessoas acedam a recursos empresariais a partir de casa, fora 

daquilo que é o paradigma da rede local, e, portanto, obviamente a componente de gestão é importante para garantir que temos o dispositivo securizado 

ou sabermos qual é o estado das atualizações do sistema operativo. A interligação entre o mundo do 

hardware e os serviços que permitem fazer esta gestão tem sido uma aposta da Microsoft para tornar 

a experiência boa para utilizador, mas também para quem gere dentro da organização”. 

RICARDO MOREIRA, MANAGED WORKPLACE SERVICES DIRECTOR DA CLARANET – “O gran-

de diferenciador neste momento é a adaptação dos devices por um modelo cada vez mais na ponta 

dos dedos, porque os utilizadores querem cada vez mais interagir diretamente com os ecrãs.

Do lado dos fabricantes, existe a preocupação de tornar a experiência de utilização cada vez melhor. 

Para nós, enquanto integradores e parceiros, a nossa visão está na forma como podemos acompanhar 

este big move. As organizações têm de ter visão de gestão destes devices em qualquer parte. Não po-

demos esquecer que estes devices vão estar a utilizar redes muitas vezes não tão confiáveis como os - Ricardo Moreira, Claranet -

https://www.linkedin.com/in/rmricardomoreira/
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sistemas no escritório. Portanto, acaba por ser importante dar equipamentos cada vez mais móveis e cada vez mais interativos, mas ter uma preocupa-

ção com aquilo que vai ser o modelo de implementação, o modelo de gestão e, obviamente, o mais importante desta equação, própria segurança desses 

equipamentos e dos acessos”. 

COM CADA VEZ SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS DISPONÍVEIS, É PRECISO CAPACITAR OS COLABORADORES 
DE TODA A INFORMAÇÃO PARA QUE POSSAM FAZER O SEU TRABALHO DE FORMA MAIS AUTÓNOMA 
POSSÍVEL. COMO É QUE AS ORGANIZAÇÕES PODEM ATINGIR ESSE OBJETIVO? 

NUNO CASANOVA, BU MANAGER COLLABORATION & CUSTOMER EXPERIENCE DA WARPCOM – “Temos tecnologia, soluções, conectividade e 

inovação. Agora temos que pôr as pessoas a trabalhar com a tecnologia. Temos que adaptar a tecnologia às pessoas e a cada uma das suas funções. 

As empresas que tenham serviços de adoção têm de adotar uma política de mostrar como é que se pode usar a tecnologia. Um departamento de logística, 

não é o mesmo que um departamento financeiro e temos que adaptar os processos e as tecnologias a cada um dos setores da nossa empresa, e esse é o 
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grande desafio da adoção da tecnologia porque posso fazer um investimento enorme na melhor tec-

nologia e o meu espaço de trabalho pode ser o mais moderno, mas se as pessoas não adotarem essa 

tecnologia, não vai ser um investimento, vai ser um custo. É ter um bom serviço de análise e colocar 

as pessoas a usarem a tecnologia de forma que lhes seja a amigável, fácil e flexível”.

RODOLFO PEREIRA, DIRETOR DE ENTERPRISE SOLUTIONS DA NOESIS – “Casar aquilo que 

são as necessidades organizacionais, dos colaboradores e garantir a adoção escutando essas mesmas 

pessoas no dia a dia, recebendo esse feedback, consciencializando a organização da necessidade de 

garantir processos mais eficazes e mais eficientes, é o ponto toque para garantir essa mesma adoção. É 

encontrar qual é que é a melhor solução para o desafio ou para a cultura da organização, não há uma 

fórmula mágica, existem enablers e drivers que nos permitem fazer a adoção de determinado tipo de - Rodolfo Pereira, Noesis -

https://www.linkedin.com/in/rodolfoluispereira/
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tecnologias, mas o objetivo principal é garantir a adoção de uma forma consistente e ouvir os colaboradores para garantir que, no final do dia, utilizam 

essa mesma tecnologia. Podemos ter o melhor CRM; se não for alimentado porque não está estruturado da forma certa para que as pessoas possam usar, 

não vai servir de nada”.

RUI GOUVEIA, ENTERPRISE BUSINESS MANAGER DA LENOVO – “É necessário não só disponibilizar ferramentas, mas implementar uma cultura 

de colaboração para que os colaboradores possam fazer o seu trabalho de forma autónoma. Tem de haver também um balanço entre a questão da segu-

rança, flexibilidade e produtividade porque se só existirem uma série de processos em que os utilizadores se sintam frustrados quando não conseguem 

fazer o seu trabalho, estes vão encontrar formas alternativas de contornar e comprometer a parte da segurança. No fim do dia, a organização depende 

da forma eficiente como potencia esta colaboração entre equipas que hoje é fundamental, bem como a necessidade de equipamentos de softwares cada 

vez mais inteligentes e que potenciam esta melhor experiência do utilizador”.

PEDRO REBELO, CLOUD SERVICES DIRECTOR DA LOGICALIS – “O IT deverá deixar de ser um custo porque a partir do momento em que nós dei-

xamos de ver o IT como um custo, começamos a criar valor. Quando o vemos como um enabler do próprio negócio, estamos a trabalhar numa dimensão 

diferente. Estamos a trabalhar numa dimensão que permite olhar para a questão dos dispositivos, para a disponibilização de aplicações e para a segu-

rança dos utilizadores de outra forma. Hoje, a segurança não é perímetro; o perímetro é a identidade e, portanto, só e apenas depois desta transforma-

ção em que o IT deixa de ser visto como um custo e passa a ser visto como um enabler do negócio é que tudo floresce, e a pandemia veio ajudar nessa 

componente”. 

JOÃO MOURA, SURFACE BUSINESS GROUP LEAD DA MICROSOFT – “A componente de capacitação é importante do ponto de vista do colabora-

dor e do end user, mas também do ponto de vista do IT, ou seja, capacitar o IT é tão importante quanto a capacitação do end user, precisamente para 

para mitigar este efeito e deixarmos o próprio IT que é no fundo, quem vai ter de assegurar as condições para o utilizador final, para que ele também 

esteja à vontade e olhe para tal como valor e não apenas como um custo, e consiga defender esse investimento dentro da organização.” 

ROUND TABLE | WORKPLACE SOLUTIONS
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WORKPLACE: ISTO É COLABORAÇÃO

A maneira como as pessoas vivem, trabalham e se socializam mudou significativamente na 
última década – com uma notável aceleração nos últimos meses.

O TRABALHO REMOTO E HÍBRIDO (uma combinação de trabalho no 

escritório e em casa) está a tornar-se uma nova forma normal de trabalho. 

Como resultado, essa evolução está a criar uma vantagem competitiva para 

as organizações que se adaptam rapidamente e fornecem à sua força de  

trabalho aplicativos e serviços de colaboração adequados.

82% DOS LÍDERES CORPORATIVOS PLANEIAM PERMITIR QUE OS 

FUNCIONÁRIOS TRABALHEM REMOTAMENTE DURANTE ALGUM 

TEMPO                           * Fonte: Gartner

Como o sucesso e o crescimento da empresa também dependem do envol-

vimento e da satisfação dos funcionários, a colaboração em equipa tornou-

-se uma das principais prioridades dos líderes e dos funcionários de negó-

cios. Para manter os funcionários comprometidos, motivados e eficientes, as  

empresas precisam rever a maneira como são organizadas e fornecer um 

local de trabalho digital que atenda às necessidades e expectativas dos fun-

cionários. Abordar esses elementos permitirá que as empresas cresçam, re-

tenham e atraiam pessoas talentosas.

A Alcatel-Lucent Enterprise ajudou muitos clientes a implementar uma  

colaboração em equipa eficaz no seu novo local de trabalho digital, e  

transformar os seus negócios no melhor local para trabalhar.

https://www.al-enterprise.com/
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QUASE 80% DOS TRABALHADORES USARAM FERRAMENTAS DE 

COLABORAÇÃO PARA O TRABALHO EM 2021, UM AUMENTO DESDE 

MARÇO DE 2020.                      * Fonte: Gartner

Trabalhar em conjunto com os clientes permite-nos entender melhor os  

desafios e dificuldades da empresa à medida que eles criam sua nova ma-

neira de trabalhar. Isso está a oferecer as ferramentas para fornecer as in-

formações que as organizações precisam para promover a colaboração em 

equipa e o capacitação dos funcionários em ambientes de trabalho híbridos.

Este e-Book é destinado àqueles que desejam transformar seu local de traba-

lho digital no melhor lugar para trabalhar. Esperamos que nossas referências 

de clientes forneçam uma visão de como outras organizações aproveitaram 

soluções e serviços de colaboração em equipa para manter a continuidade 

dos negócios e aumentar o crescimento.

ESCOLHA O MODELO DE NUVEM QUE MELHOR SE ADAPTA ÀS 

SUAS NECESSIDADES

Cada organização é única. Cada empresa ou instituição tem necessidades 

de comunicação diferentes. Isso significa que toda organização deve poder 

escolher o modelo de nuvem que melhor se adapta às suas necessidades. O 

Rainbow pode ser implementado localmente ou de forma híbrida, oferecen-

do uma  flexibilidade de escolha e adaptado às necessidades do seu negócio.

A sua empresa precisa de um ambiente totalmente fechado hospedado lo-

calmente ou num data center privado da sua escolha, ou prefere escolher 

um modelo da nuvem, manter os seus investimentos locais e adicionar uma 

colaboração ao seu sistema de telefonia existente? Seja qual for a sua esco-

lha, o Rainbow terá tudo o que você precisa. 

 

RAINBOW HUB, DA ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE

Simplifique as suas comunicações com uma solução completa, para atender 

a todas as suas necessidades.

Uma plataforma de comunicação superior que combina um SIP trunk da 

sua escolha, com colaboração em tempo real. Com o Rainbow Hub, pode 

aproveitar o poder de um sistema PABX verdadeiramente baseado na cloud, 

combinado com a melhor plataforma de comunicações unificadas da cate-

goria. O Rainbow Hub permite administrar e gerenciar as suas assinaturas, 

usando o portal Rainbow. A manutenção e as atualizações são tratadas de 

forma fácil e remota. O Rainbow Hub está disponível em várias platafor-

mas (iOS, Android, PC, Mac e web). Com a sua arquitetura de código aber-

to, é possível a integração em sistemas existentes, fornecendo uma camada 

adicional de segurança e alavancando ativos e sistemas para proteger inves-

timentos anteriores e melhorar a experiência geral do usuário.

Com o Rainbow Hub pode escolher entre dois níveis de serviços: Voice Business  

e Voice Enterprise, com modelos comerciais em pacote ou separado.” 

https://www.al-enterprise.com/
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O QUE ESPERAR DAS NOVAS SOLUÇÕES 
PARA O WORKPLACE?

A resposta aos novos desafios do Workplace passa pela definição de soluções flexíveis e “à prova de futuro”, 
que envolvam pessoas, processos e tecnologia.

POR SILVINO GLÓRIA,
Business Applications Director,

Claranet Portugal

- Silvino Glória -
Business Applications Director da Claranet Portugal

NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS não faltaram oportuni-

dades para analisarmos os contextos que obrigaram  

à transformação dos modelos de trabalho e, por  

consequência, do Workplace.

A pandemia, o lock-down, o trabalho remoto, a  

transformação digital ou mesmo a “chip shortage”  

foram apenas algumas das buzzwords usadas em força 

no léxico tecnológico das organizações, como forma 

de representar cenários e ideias para uma nova forma  

de gerir a atividade dos profissionais em contextos  

adversos.

Nem sempre, no entanto, essas abordagens consegui-

ram apontar claramente os caminhos que as novas 

soluções para o Workplace devem seguir. Claro que 

muitos negócios pedem soluções adaptadas às res-

petivas necessidades – e as novas soluções digitais 

servem exatamente para garantir um nível elevado 

de adaptação –, o que levou a uma precipitação 

nas escolhas de algumas ferramentas.

Mas há direções que podemos assumir como pací-

ficas (diria mais, essenciais!), optando por aborda-

gens concretas e complementares, que contemplem 

esses cenários e desafios esperados a nível global. A 

ideia é desenvolver soluções “à prova de futuro”, 

numa perspetiva de análise aos contextos económi-

cos e sociais em que as organizações se encaixam, 

com as consequentes transformações esperadas do 

Workplace.

https://www.claranet.pt/workplace
https://www.claranet.pt/workplace/digital-workplace
https://www.linkedin.com/in/silvinogloria/
https://www.claranet.pt/
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QUATRO FRENTES PARA UM WORKPLACE 

DE SUCESSO

No atual contexto, acredito numa abordagem as-

sente em quatro frentes para responder aos novos 

desafios do Workplace, garantidas por ferramen-

tas e tecnologias testadas e prontas a usar:

Redesenho de aplicações – Com os modelos de 

trabalho híbrido e a descentralização dos proces-

sos e acessos, é necessário repensar as áreas de 

colaboração, as plataformas de partilha de infor-

mação e a experiência do utilizador, criando con-

dições para a otimização rápida dos processos.

O conceito de Rapid Application Development 

(RAD) pode aqui assumir um papel fulcral, supor-

tado por ferramentas de Low-code e por modelos 

Agile e DevOps para a criação e disponibilização 

ágil e rápida de Apps, que respondam a necessida-

des de negócio ou novas exigências de colaboração.

Segurança - Uma coisa é usar as aplicações num 

ambiente controlado e numa infraestrutura com 

perímetro limitado; e outra é disponibilizá-las fora 

desses ambientes para os quais foram pensadas.

A (ciber)segurança deverá ser uma prioridade e 

fazer permanentemente parte dos processos de 

desenvolvimento das aplicações, mas também dos 

workflows que envolvem a utilização e a partilha 

de informação, o uso de software, das infraestru-

turas e de dispositivos.

Governance – Associado à utilização eficiente 

das soluções tecnológicas e das plataformas de  

colaboração numa organização, o modelo de  

Governance tem também um papel essencial nas 

medidas de segurança preventivas.

Aqui, as organizações deverão apostar em solu-

ções que permitam um controlo efetivo dos siste-

mas e da informação, através da definição e im-

plementação de políticas de acesso, privilégios de 

utilização ou controlo de workflows.

Suporte – Para modelos híbridos de trabalho, no-

vas abordagens de suporte aos utilizadores - mais 

rápidas, intuitivas e com custos controlados.

O recurso a soluções de suporte online, basea-

dos num mix que envolva soluções “self-service”,  

como Bots, desenvolvidos para contextos  

específicos ou instruções com várias camadas, são  

alternativas que podem fazer toda a diferença face 

às soluções de suporte tradicionais.

Importa assim garantir uma continuidade mais 

rápida das atividades, assegurando um menor  

impacto na produtividade dos colaboradores.  

Para que estas quatro frentes garantam o suces-

so num Workplace redesenhado à imagem dos  

novos modelos de trabalho e do novo contexto 

global, falta às organizações identificar as suas 

reais necessidades e a melhor tecnologia para  

responder aos respetivos desafios.

Uma vez mais, o papel dos providers de serviços 

de IT é aqui fundamental: apoiando as organiza-

ções na identificação dos modelos de colaboração 

e da tecnologia mais capazes; garantindo a corre-

ta implementação e a integração das plataformas, 

aplicações e das ferramentas mais adequadas; e 

criando condições para um suporte permanente 

aos utilizadores, independentemente da sua loca-

lização, know-how ou contexto de trabalho. 

https://www.claranet.pt/workplace/applications-development
https://www.claranet.pt/cybersecurity
https://www.claranet.pt/consulting
https://www.claranet.pt/workplace/managed-workplace-services/deskside-support
https://www.claranet.pt/workplace
https://www.claranet.pt/
https://www.claranet.pt/
https://www.claranet.pt/
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DIGITAL WORKPLACE 
TRANSIÇÃO PARA UM MUNDO DIGITAL

O aparecimento da pandemia veio acelerar a transição de várias organizações para um Mundo Digital, 
com a adopção de novas soluções, não apenas direcionado para a componente tecnológica, mas também na 

criação de novos locais e metodologias de trabalho.

POR MÁRIO ACÚRCIO,
CTO – Chief Technology Officer

ACTUALMENTE UMA EMPRESA para se 

manter competitiva e reter o seu capital hu-

mano, deve a todo o custo garantir que para 

além de uma nova experiência digital, as ferra-

mentas e recursos necessários que garantam a 

colaboração, o acesso à informação e serviços 

a partir de qualquer lugar, em qualquer mo-

mento. Desta forma a produtividade, o equilí-

brio entre a vida profissional e pessoal, o em-

penho e envolvimento do funcionário tendem a  

aumentar. 

Face ao rápido avanço tecnológico e pelas mu-

danças nos hábitos e comportamentos dos co-

laboradores, várias organizações consideram 

imperativo aprimorar os seus métodos de tra-

balho, aproveitando ao máximo as oportuni-

dades que a tecnologia pode acrescentar à sua 

estratégia de negócio.

Segundo vários estudos do mercado, a transição 

para um Mundo Digital, o conhecido “Digital 

Workplace”, apresenta três principais vanta-

gens competitivas que, no entanto, são acom-

panhadas por muitos outros benefícios:

• A nível organizacional: equipas mais colabo-

rativas com tomadas de decisão em tempo real 

devido à adopção de ferramentas de colabora-
- Mário Acúrcio -

CTO – Chief Technology Officer

https://informantem.pt/
https://www.linkedin.com/in/mario-acurcio-a09b8b5a/
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ção que permitem a interacção dos colaboradores em qualquer lugar, me-

todologias de trabalho mais ágeis com processos mais simplificados;

• A nível operacional: redução dos custos operacionais com a adopção de 

espaços de coworking, optimização da frota automóvel com a redução das 

deslocações, maior agilidade e flexibilidade nos processos com a introdu-

ção de novas ferramentas para o negócio e aumento da segurança da infor-

mação tendo por base a centralização da informação, acessível de qualquer 

lugar e com mecanismos que permitem um controle absoluto sobre as pos-

síveis acções a serem efectuadas;

• A nível comercial: diversidade e inovação na oferta, maior rapidez no  

Go-to-Market, maior satisfação do cliente o que em conjunto permitirá 

desta forma reduzir o CAC e aumentar o LTV. 

Por outro lado, e tal como referido anteriormente, para além destes 3 bene-

fícios chave existem outras implicações, face aos valores que são cada vez 

mais exigentes para uma transição referimos a sustentabilidade que o tele-

trabalho e a mobilidade proporcionam ao ecossistema organizacional pois 

estamos a criar independência não só dos espaços de trabalho físicos como 

também dos horários fixos; o compromisso e valor agregado em termos de 

retenção e captação de novos talentos e consequentemente a capacitação 

dos funcionários.

Sem dúvida que para as organizações é cada vez mais notório que a sua 

preparação tecnológica é um factor imprescindível para que continue a lide-

rar o mercado. Nesse sentido, é de extrema importância reforçar que para 

garantir que as organizações possam efectuar uma transição bem-sucedida  

para um Mundo Digital deve ter em conta uma série de factores, tais como 

o compromisso com a mobilidade de hardware e software, soluções e  

ferramentas de colaboração e comunicação, uma conectividade sólida,  

segurança que garanta a protecção absoluta de dados e das infra-estruturas 

em cloud.

Na Informantem aplicamos o nosso lema; “Keep it Simple”, e é nesta tran-

sição que a Informantem aporta o maior valor aos seus clientes, garantindo 

a possibilidade de uma oferta completa dada a vasta diversidade que apre-

senta no seu portfolio de produtos e soluções, bem como na competência e 

certificação das suas equipas técnicas e de consultoria.

Com uma existência de mais de 25 anos no mercado Português e em 

franco crescimento, a Informantem mantêm uma aposta constante em 

relações de proximidade, seja com fabricantes de renome do mercado, 

como também com os seus clientes, para que desta forma a sua aborda-

gem tenha sempre um caracter mais pró-activo e consultivo garantindo 

que a escolha de novos produtos e soluções se adaptam não só às neces-

sidades actuais de cada cliente, mas também a futuras necessidades de 

crescimento/evolução que permitam obter o máximo do investimento 

efectuado. 

https://informantem.pt/
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COMO VAI SER O FUTURO DO TRABALHO E QUAIS AS  
PRINCIPAIS TENDÊNCIAS

O teletrabalho é um modelo que tem vindo a ser reforçado com o início da pandemia e 
continua a ser uma aposta até hoje.

AS SOLUÇÕES DE TELETRABALHO ou híbridas são colocadas em práti-

ca nos diferentes modelos de negócio e há tendências que vieram para ficar 

e definirão o mercado de trabalho nos próximos anos; a Lenovo detetou as 

principais tendências do futuro do mundo profissional.

A IMPORTÂNCIA DE UMA FORÇA DE TRABALHO FLEXÍVEL

Além da colaboração remota ser uma realidade que tão cedo não vai mudar,  

uma equipa e ambiente de trabalho híbridos dependem de opções  

tecnológicas que ajudem a rentabilizar o trabalho. Grande parte dos  

colaboradores que trabalham segundo um modelo híbrido referem que são 

mais produtivos, mas que cada vez mais se sentem impelidos a resolver os 

seus próprios problemas técnicos, por exemplo. Os desafios do teletrabalho 

incluem a falta de contacto humano e pessoal, essencial para seres sociais 

https://www.lenovo.com/pt/pt/pc
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como os humanos, a facilidade em convergir a vida pessoal com a profis-

sional, além de existirem mais videoconferências do que anteriormente. 

É por isso necessário que os equipamentos e software tecnológicos que 

permitem o teletrabalho sejam mais eficazes do que nunca.

A ACELERAÇÃO DA MODERNIZAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO 

A transformação digital a que se assistia antes da pandemia passou a 

aceleração digital. Foi necessária uma enorme e rápida cooperação entre 

equipas, que depende de muitas ferramentas de colaboração. O sucesso 

do negócio depende do trabalho de equipa rentável e ultra responsivo, 

fator onde a tecnologia ideal também pesa, daí a necessidade de equi-

pamentos e softwares cada vez mais inteligentes e com melhorias na  

experiência do utilizador.

OPTAR POR SOLUÇÕES LIGADAS AO FUTURO PARA GARANTIR 

A CONTINUIDADE DO NEGÓCIO

A digitalização aumenta os riscos da segurança, daí ser necessário  

optar pelas melhores soluções e ferramentas, evitando riscos de quebra 

de privacidade, perda de dados, phishing, entre outros. É então necessá-

rio reavaliar o negócio para que se ajuste ao “novo normal” e as soluções 

devem garantir um acesso seguro, de gestão de comportamentos de risco 

e de resposta a incidentes sempre que aconteçam.

A Lenovo está empenhada em incorporar inteligência no seu portfólio de pro-

dutos para trazer mais conectividade para a todos – mais acesso à informa-

ção, comunicação e colaboração global, além de estar ciente do crescimento 

de riscos de cibersegurança.

O primeiro ThinkPad Alimentado por Snapdragon é ideal para quem traba-

lha remotamente e em mobilidade, com vida útil de bateria de vários dias, 

experiências aceleradas de IA e conectividade 5G. O mais recente ThinkPad 

X13s, desenvolvido em colaboração com a Qualcomm Technologies, Inc., e 

a Microsoft, tem um design ultra-fino e leve sem ventoinhas oferece expe-

riências de PC de outro nível, silenciosas, sempre conectadas, além de uma 

incrível autonomia de bateria de vários dias avaliada até 28 horas, expe-

riências aceleradas com IA, opções de conectividade 5G melhoradas, entre  

outras. A Lenovo introduziu também os ThinkPad T16, ThinkPad T14s Gen 

3 e T14 Gen 3, para um cenário de trabalho híbrido em constante conexão 

e dinamismo. 

Mas a marca também reconhece a importância dos gestores e responsáveis 

em empresas poderem contar com soluções de ponta a ponta abrangentes de 

segurança. A segurança é uma parte fundamental do negócio da Lenovo, em 

qualquer etapa. A ThinkShield, por exemplo, é uma plataforma de seguran-

ça cibernética personalizável que fornece confiança completa de sistemas, 

incluindo dispositivo, identidade, online e dados, além de cobrir áreas essen-

ciais de forma a evitar quebras de privacidade e ataques. 

https://www.lenovo.com/pt/pt/pc
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REPENSAR O WORKPLACE MODERNO PARA 
CAPACITAR OS COLABORADORES

A ‘experiência forçada’ da pandemia mostrou, sem dúvida, que os colaboradores não são menos produtivos 
fora do escritório, inclusive, conseguem prosperar quando lhes é dada total flexibilidade para alcançarem, 

consistentemente, os resultados desejados, de uma forma que funcione para eles.

CONTUDO, existe uma disparidade entre o que as gerações XYZ preten-

dem do ambiente de trabalho, e o que os seus empregadores acreditam que 

devem providenciar. Para resolver este problema, as organizações necessi-

tam de criar um equilíbrio entre as necessidades do negócio e as necessida-

des dos colaboradores. Para o sucesso a longo prazo, é necessário ter em 

consideração os próprios colaboradores, sendo que a melhoria das suas ex-

periências traz benefícios – tanto para os próprios, como para as empresas; 

que precisam de evitar a tentação de meramente replicarem remotamente, 

com recurso à tecnologia, o ambiente de escritório tradicional. Assim sendo, 

é importante considerar uma mudança nas práticas empresariais de forma 

a acomodar e encorajar a colaboração e a inovação, independentemente de 

onde o colaborador esteja (uma abordagem human centered).

https://www.logicalis.com/


46

ROUND TABLE | BRANDED CONTENT | LOGICALIS

Enquanto Architects of Change™, a Logicalis está a ajudar os clientes a 

moldar a forma como os seus colaboradores trabalham.

Hugo Pedrosa, Virtualization Business Unit Manager da Logicalis Portugal, 

afirma: “Estamos a enfrentar novos desafios para o IT. Das fusões e aquisi-

ções, à integração de colaboradores, passando pelo trabalho remoto, é ne-

cessário fornecer acessos seguros a aplicações e desktops, a partir de qual-

quer lugar e em qualquer dispositivo. Existe a necessidade de gerir, entregar 

e proteger, de forma eficiente, centenas de aplicações de elevada criticidade, 

tanto em SaaS, quanto on-prem. Todos estes desafios – Agilidade no Aces-

so Remoto, App Management, Web Security e gestão de Hybrid Cloud –  

podem ser facilitados com a adoção de soluções de Virtual Workplace.”

Pedro Rebelo, Cloud Services Director da Logicalis Portugal, acrescenta: 

“Tal como todas as organizações, os prestadores de serviços e integrado-

res também mudaram. Nós passamos a ser prestadores de experiências e a  

solução de Virtual Workplace é um exemplo dessa transformação. Há algum 

tempo que caminhamos para modelos de plataforma escaláveis, capazes 

de responder a desafios digitais imediatos, seguros e com uma capacidade 

de inovação acelerada. Com o Virtual Workplace, a Logicalis posiciona-se 

no mercado, na área de Virtualização, com uma experiência baseada na 

sua filosofia Align, Transform and Scale (suportada por workloads Citrix 

e Microsoft). Ao combinar todos estes ingredientes, abrangemos o ciclo 

da solução e os mais diversos business cases: desde a ideação e desenho, à  

implementação e operação, aos serviços de inovação e automação.”

Para saber como podemos ajudar a sua organização a proporcionar um 

ambiente de trabalho remoto ágil e produtivo, fale connosco:

comercial@pt.logicalis.com

www.pt.logicalis.com

mailto:comercial%40pt.logicalis.com%0D?subject=
https://www.pt.logicalis.com
https://www.logicalis.com/
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“THE GREAT RESHUFFLE” OU COMO A EVITAR

Guia para perceber as tendências de trabalho e como reter o talento na sua equipa.

trabalho, tendo inclusivamente agravado a tendência de falta de mão de 

obra em diversas indústrias – conclui-se agora que na verdade o que está 

a verificar-se é um ajuste face ao equilíbrio que os colaboradores preten-

dem sentir entre a sua vida laboral e pessoal. É esta a génese do “the Great  

Reshuffle” – um reordenamento de prioridades, acelerado por dois anos 

de pandemia que permitiram à população que oscilou entre o presencial e 

o remoto perceber que é possível trabalhar de forma produtiva, eficiente e 

eficaz enquanto se mantém um estilo de vida saudável e equilibrado. Todas 

estas alterações colocam, naturalmente, pressões sobre as organizações que 

têm, por um lado, de adaptar a sua cultura, modelos de gestão e interação 

dentro das suas estruturas, mas também as componentes tecnológicas que 

suportam (cada vez mais) a sua atividade diária e que permitem a conexão 

entre o digital e o físico de forma inclusiva e segura. O cenário híbrido é 

cada vez mais uma realidade.

Para melhor compreender estas tendências, a Microsoft publicou no pas-

sado mês de Março as conclusões do Work Trend Index 2022, um estudo 

MUITO SE TEM FALADO do “Great Reshuffle” e da forma como este  

fenómeno está a afetar o mercado de trabalho e a economia global. Aquilo 

que começou por se designar como “the Great Resignation”, em que mui-

tas pessoas descontentes com o seu emprego se demitiram durante o pico 

da pandemia (durante e após sucessivos confinamentos), veio mais tarde 

a ganhar outros contornos. Este movimento criou tensões no mercado de 

https://www.microsoft.com/Pt-PT/
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que contou com a participação de mais de 30 mil pessoas, em 31 países, e 

analisou biliões de sinais de produtividade no Microsoft 365 e tendências 

laborais no LinkedIn. Destacam-se as seguintes cinco principais tendências:

1) Os colaboradores têm novos padrões de trabalho e valorizam cada vez 

mais a saúde, família, tempo e propósito. Verificou-se que 53% dos inqui-

ridos tem mais probabilidade de priorizar a saúde e o bem-estar face ao  

trabalho, quando comparado com o pré-pandemia. 

2) Os managers sentem-se “encurralados” entre a liderança e as expe-

tativas dos colaboradores. 52% dos colaboradores inquiridos afirma ser  

provável mudar para um trabalho híbrido ou remoto a partir do próximo 

ano, ao passo que 50% dos líderes empresariais afirma que já exige, ou  

planeia exigir, trabalho presencial a tempo inteiro no próximo ano. 

3) Os líderes precisam de fazer com que a deslocação ao escritório valha 

a pena. Os dados sugerem que as empresas estão a fazer progressos nos  

investimentos em espaço e tecnologia, mas há ainda mais trabalho a fazer 

a nível cultural. 

4) O trabalho flexível não tem de significar “sempre online”. Apesar da  

sobrecarga digital, as pessoas estão a flexibilizar os modelos de trabalho, 

ao seu próprio ritmo, assumindo o controlo do seu tempo. 

5) A reconstrução do capital social tem um aspeto diferente num mundo 

híbrido. Os líderes devem ser intencionais em reconectar tanto os colabo-

radores híbridos como os remotos na cultura organizacional. 

Estando clara a necessidade da implementação de mudanças culturais apoia-

das pela gestão de topo e administração das organizações, fica também 

evidente a importância de garantir condições físicas (espaços de trabalho, 

colaboração, criação) e tecnológicas disponíveis em cada uma delas – é na 

interseção de ambas que se reunirão condições para a criação de um verda-

deiro ambiente de trabalho híbrido, que nos permita captar e fixar talento. 

Colocam-se várias questões: de que forma preparamos um espaço para que 

a interação entre os elementos presentes e os remotos seja frutífera, cola-

borativa e inclusiva? Como garantir que os dados da minha organização 

e das minhas pessoas estão salvaguardados? Como podem as ferramentas 

disponíveis atualmente integrar-se na minha realidade de forma estruturada 

e que responda às minhas necessidades? Por forma a antecipar estas ques-

tões, a Microsoft tem desenvolvido e aperfeiçoado tecnologias que permi-

tem endereçar desafios do híbrido.

Um exemplo simples de que o desenvolvimento tecnológico foi acelerado 

pelo primeiro impacto da pandemia é a disponibilização recorrente de novas 

funcionalidades no Microsoft Teams, como por exemplo o together mode 

https://www.microsoft.com/Pt-PT/


49

(que permite simular que os participantes de uma videochamada se encon-

tram todos no mesmo espaço, uma espécie de preâmbulo do metaverso)  

e do cancelamento de ruído em chamadas Teams. O fortalecimento de ser-

viços de Segurança, desde monitorização de eventos até à securização do 

endpoint, através do Microsoft Endpoint Manager, tem sido também uma 

constante área de investimento da Microsoft. 

Mas não foi apenas nas componentes de Software e Serviços Cloud que se 

sentiu esta aceleração na resposta às necessidades que o Híbrido nos colo-

ca: o ponto de contacto de qualquer colaborador com todos estes serviços 

faz-se através de um ou mais dispositivos, que ou são cada vez mais portá-

teis, como os recentes Surface Pro 8 ou Surface Laptop Studio,  ou estão in-

tegrados num espaço colaborativo no escritório, como é o caso do Surface  

Hub 2S (50” ou 85”) – este é o tipo de solução que, ao estar integrada 

nos espaços de reunião de uma organização, permite criar interações mais  

inclusivas entre quem está presente na sala e quem se encontra remoto.  

Assente na simplicidade de se poder juntar a uma experiência de video-

chamada Teams com apenas um clique, permite recorrer a ferramentas 

de ideação como o Microsoft Whiteboard, fazendo uso das suas canetas  

ativas. Também neste espaço apostamos em melhorar a experiência, mi-

tigando ainda mais as limitações para os participantes remotos e promo-

vendo a equidade da experiência para todos. Ao pensarmos na experiência 

tradicional de reunião híbrida onde uma única câmara não consegue captar 

claramente quem está a falar na sala, surgiu uma oportunidade para mais 

inovação através do processamento de sinais, inteligência artificial (IA) e 

ótica: lançámos a Surface Hub 2 Smart Camera. 

A tecnologia está disponível, em constante evolução, sendo o nosso pa-

pel aproveitá-la da melhor forma. Se quisermos estar um passo à frente, a  

conclusão a que chegamos é clara: o futuro do trabalho é hoje – as orga-

nizações devem adaptar-se o quanto antes, providenciando condições do 

ponto de vista da cultura e tecnologia que lhes permitam ser mais capazes 

de atrair e reter o melhor talento ao providenciar a melhor experiência aos 

seus colaboradores. 

Para consultar a versão completa do Work Trend Index 2022, aceda ao 

Worklab da Microsoft, uma publicação digital sobre o futuro do trabalho. 

Sobre a Microsoft

A Microsoft possibilita a transformação digital na era da Intelligent Cloud 

e Intelligent Edge. A sua missão é capacitar cada pessoa e cada organização 

no planeta para alcançarem mais.

ROUND TABLE | BRANDED CONTENT | MICROSOFT

https://www.microsoft.com/en-us/worklab
https://www.microsoft.com/Pt-PT/
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O “ONE SIZE FITS ALL” É UMA FALÁCIA

“Digital workplace”, “Transformação digital”, “Trabalho híbrido” – palavras e conceitos que hoje fazem 
parte do nosso dia-a-dia, mas que nem sempre têm uma estratégia subjacente.

POR NUNO CASANOVA,
Business Unit Manager - Collaboration 

& Customer Experience

OS CHAVÕES SÃO MUITOS, mas por onde começar na definição deste novo paradigma organiza-

cional? Que soluções posso adotar e que mais valias trazem? Como posso transformar e melhorar a 

forma de trabalhar das minhas equipas?

Falamos em workplace of the future, mas com o elevado ritmo evolutivo da tecnologia, o que é state 

of the art hoje - seja no escritório, no home office ou em mobilidade - rapidamente se torna em algo 

standard. A melhor forma das organizações não ficarem para trás e de capitalizarem o investimento 

feito nestas áreas, é fazê-lo em soluções que possibilitem obter métricas de gestão que garantam uma 

visibilidade em tempo real. Desta forma, têm em mãos a base perfeita para delinear uma estratégia  

future-proof, isto é, adaptável no tempo e costumizável à sua realidade. 

De forma simplista, com visibilidade em tempo real temos métricas de gestão, com métricas de gestão  

há capacidade de otimização e adaptação, o que conjugado resultará inevitavelmente em ganhos  

significativos de eficiência, melhorias na experiência dos utilizadores e, consequentemente, no maior 

retorno do investimento feito e maior satisfação de todos os stakeholders.
- Nuno Casanova -

Business Unit Manager - Collaboration & Customer Experience

https://warpcom.com/
https://www.linkedin.com/in/nuno-casanova-colaboration/
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Não nos podemos esquecer que no mundo global em que nos encontramos 

é crucial conseguir manter os colaboradores motivados e interligados. As 

novas gerações querem um espaço de trabalho, reformulo, querem espa-

ços de colaboração, sejam eles físicos ou virtuais, dinâmicos e flexíveis. Por 

isso, apostar em plataformas que nos permitam agilizar tarefas, integrar 

ferramentas que não sejam fechadas no seu ecossistema e que tenham uma 

camada de segurança forte, são necessidades fundamentais para qualquer 

organização.

Qualidade, fiabilidade e flexibilidade aliadas à segurança, são requisitos 

essenciais de qualquer solução que se equacione. Esta realidade tem de ser 

vista, entendida e trabalhada enquanto oportunidade, senão vejamos:

• ao investir numa solução integrada com as soluções de gestão de edifício 

ou de espaços (salas, mesas, phone booths etc.) posso otimizar a gestão e 

conseguir um menor footprint energético; 

• posso diminuir a área do escritório físico e economizar os custos em  

facilities;

• com soluções de colaboração integradas posso minimizar as deslocações 

diárias;

• consigo contratar as pessoas mais competentes, porque tenho os meios/

ferramentas que lhes permite colaborar estejam onde estiverem.

Importa realçar que tudo isto exige uma estratégia e análise cuidadas,  

porque o “one size fits all” é uma falácia. Uma solução pensada para  

otimizar tarefas e melhorar a eficiência que não tenha em consideração as 

especifidades daquela organização em particular, facilmente se torna num 

péssimo investimento. É necessário olhar para as diversas áreas de forma 

crítica e analisar as diferentes necessidades de colaboração e de integração 

com outros sistemas e ferramentas.

Ter equipas multidisciplinares especializadas para acompanhar esta jorna-

da de transformação é fundamental. Diria até que a escolha do parceiro 

certo é tão importante como a escolha das soluções. Além do know-how 

na conceptualização, desenho, implementação e suporte de novas formas 

colaboração que permitam trabalhar de forma seamless num contexto  

híbrido, estas equipas têm perfeitamente identificadas as potenciais barrei-

ras à adoção das diversas tecnologias, garantindo um acompanhamento  

diferenciado e dedicado. Só assim se garante um projeto de sucesso.

https://warpcom.com/
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LINHA THINKPAD 
GANHA NOVOS DISPOSITIVOS
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DURANTE MUITOS ANOS, a linha ThinkPad era sinónimo de um computador portátil. Nos 

últimos anos, e depois de uma democratização deste tipo de dispositivos, ainda é fácil encon-

trar um portátil ThinkPad nas organizações um pouco por todo o mundo.

Recentemente, a Lenovo apresentou novidades para o portfólio ThinkPad. No total, foram 11 

os dispositivos que a fabricante adicionou a uma linha icónica. Muitos destes dispositivos di-

ferem no tipo de processador (ora há processadores Intel como AMD) ou no tamanho do ecrã.

Os dispositivos principais do mais recente anúncio são os X13, que é possível encontrar em 

três versões diferentes: X13 Yoga Gen 3 (com um preço a partir dos 1.369 dólares), do X13 

Gen 3 i (com um preço a partir de 1.179 dólares) e o X13 Gen 3 AMD (a partir de 1.119eu-

ros); todos os dispositivos estão disponíveis em junho de 2022. 

X13 GEN 3

Segundo a própria Lenovo, os modelos ThinkPad X13 reforçam a estratégia da Lenovo para 

entregar tecnologia mais inteligente para todos, fornecendo uma capacidade para PC que traz 

WISHLIST

A Lenovo reforçou a linha ThinkPad com um total de 11 dispositivos 
diferentes.
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valor real.  Em comunicado, a fabricante explica que “a Lenovo conti-

nua focada em reduzir o seu impacto no ambiente, incluindo materiais 

de plástico reciclados pós-consumo (PCC) no recinto dos altifalantes, 

suportes de bateria e adaptadores de CA nos anúncios do ThinkPad.  

Da mesma forma, estes portáteis ThinkPad incluem 90% de embala-

gens recicladas e/ou sustentáveis e são certificadas pela Energy Star e 

EPEAT registadas para cumprir as normas de poupança de energia e 

ambientais”.

O alto desempenho dos dispositivos é fornecido graças às mais recentes 

plataformas de computação que executam o Windows 11 Pro, com to-

dos os modelos disponíveis com até Intel vPro com processadores Intel 

Core 12 e gráficos Intel Iris Xe. O ThinkPad X13 Gen 3 pode ser ali-

mentado por processadores AMD Ryzen PRO 6000 Series com gráficos 

AMD Radeon 600M.

O ThinkPad X13 Yoga e X13 Gen 3 apresentam altifalantes virados 

para o utilizador para o sistema de colunas áudio da Dolby ativado e 

oferecem uma opção de exibição de baixa potência da Dolby Vision com 

tecnologia Low Blue Light. Os modelos Intel também são projetados na 

plataforma Intel Evo para satisfazer requisitos específicos de experiên-

cia. O ThinkPad X13 Gen 3 está disponível com opções de bateria de 

WISHLIST
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41Wh e 54.7Wh, fornecendo este último até 

40% de autonomia adicional da bateria para 

a opção mais pequena.

FUNCIONALIDADES

Comum aos vários dispositivos apresentados 

pela Lenovo, o Dolby Voice está agora dispo-

nível em todos os modelos, e procura dar uma 

experiência de videoconferências superiores, 

aproveitando a tecnologia de áudio espacial 

que separa as vozes para uma reunião mais na-

tural ao utilizar serviços compatíveis.

O Dolby Voice também otimiza a performance 

dos altifalantes e dos microfones com funcio-

nalidades como o nivelamento dinâmico para 

ajustar automaticamente para vozes mais silen-

ciosas ou mais afastadas e supressão de ruído 

que reduz ruídos de fundo indesejados e ecoar 

independentemente da plataforma de reunião 

que utilize.

Os modelos ThinkPad incluem opções 4G LTE 

para permitir velocidades de conexão sem Fios 

mais rápidas WAN (WWAN). O ThinkPad X13 

Gen 3 também está disponível com opção 5G 

para ligações ultrarrápidas, assim como liga-

ções Wi-Fi 6E para manter as velocidades de 

ligação ideais em redes saturadas.

Por fim, o TrackPad apresentado é 15% maior 

para melhorar a utilização do rato presente no 

dispositivo.

Com a capacidade de força de trabalho distri-

buída, a segurança continua a ser a principal 

preocupação entre os decisores de TI. A prote-

ção de hardware e software ThinkShield que 

integra um Trusted Platform Module (TPM) 

com PC de núcleo seguro do Windows 11 au-

menta a segurança em todos os ângulos. Além 

disso, o ThinkPad está a integrar o leitor de 

impressões digitais opcional no botão de ali-

mentação para maior comodidade. 

WISHLIST
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SISTEMAS-CHAVE NA EUROPA TÊM DE AUMENTAR 
OS NÍVEIS DE CIBERSEGURANÇA E RESILIÊNCIA

É inequívoco que o objectivo da Estratégia de Cibersegurança da União 
Europeia é o de aumentar a resiliência às ameaças no ciberespaço e 
garantir que os cidadãos e as empresas beneficiam das tecnologias 
digitais com confiança. 

POR NUNO TEODORO,
Cybersecurity & Privacy Officer, Huawei Portugal

- Nuno Teodoro -
Cybersecurity & Privacy Officer, Huawei Portugal

A ESTRATÉGIA DE CIBERSEGURANÇA em curso na União Europeia (UE) não só se concentra na 

segurança de serviços essenciais (e.g. saúde, energia, ferrovias, ecossistema de IoT, telecomunicações, 

etc.), como cria as bases de trabalho e cooperação com parceiros a nível mundial para garantir a ci-

bersegurança global e a estabilidade no ciberespaço. Isto para destacar a necessidade e os benefícios 

evidentes de uma unidade de cibersegurança conjunta, partilhando informações e permitindo uma 

alocação eficiente dos recursos, o que resultará num ecossistema capaz de responder às necessidades 

evolutivas da sociedade digital.

É neste cenário que a regulação assume extrema relevância, para que os vários pontos se liguem e se 

implementem acções concretas e exequíveis. O que começou em 2018 com a aplicação da directiva 

NIS foi visto como uma das primeiras iniciativas estruturantes para forçar a implementação de legis-

lação dedicada à cibersegurança transversal aos estados-membro. A promessa passava por fazer face 

https://www.linkedin.com/in/nunoteodoro/
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à realidade tecnológica que se vivia, assim como 

aos agentes de ameaça cada vez mais transver-

sais e impactantes. Mas se esse foi um marco im-

portante, também não menos determinante foi a 

imediata percepção de que seria um passo com 

impacto reduzido e que necessitaria, rapidamen-

te, de uma actualização com controlos mais ade-

quados à realidade das ciberameaças. Facto é que, 

em Dezembro de 2020, já havia uma proposta de 

uma nova versão da directiva NIS, a NIS2, que 

passou a considerar quatro vectores: Capacida-

des, Cooperação, Gestão do risco de cibersegu-

rança e Sectores em questão.

Se na primeira versão tínhamos um aumento 

de cooperação ao nível da UE, a segunda ver-

são da directiva NIS pretende ir mais além, no-

meadamente através do estabelecimento do  

EU-CyCLONe, com o qual é ambicionada a 

criação de um grupo europeu de cibercrise, cujo 

objectivo consiste na gestão de incidentes de  

cibersegurança com grande impacto na Europa 

comunitária. Pretende-se promover o aumento 

da partilha de informação entre as autoridades 

de cada estado-membro, mas também um papel 

mais activo e relevante do grupo de cooperação da 

NIS, potenciando uma coordenação de gestão de 

vulnerabilidades de forma mais transversal entre 

estados, organizações e entidades de supervisão.

Verificamos também um foco na adopção de prá-

ticas de gestão de risco e de notificação de inciden-

tes de cibersegurança relevantes às autoridades 

nacionais. Daí que se procura agora um refor-

ço dos requisitos de segurança com uma lista de 

medidas que vai desde a resposta a incidentes e 

gestão de crises, até à gestão de vulnerabilida-

des e publicação de vulnerabilidades, passando 

por testes de cibersegurança e o uso efectivo de  

mecanismos de encriptação. 

A NIS2, que veio trazer a tão esperada introdu-

ção no universo de fornecedores dos mais varia-

dos sectores, coloca a supervisão e obrigatorieda-

de de execução no centro das responsabilidades 

das autoridades nacionais competentes, estabe-

lecendo um quadro holístico para a capacida-

de das actividades de supervisão e execução dos  

estados-membro. Com isto procura-se assegu-

rar o cumprimento inequívoco das medidas NIS 

por parte das organizações dos sectores em cau-

sa, concedendo às autoridades nacionais um con-

junto de capacidades como auditorias regulares e 

direccionadas, presenciais e remotas, pedidos de 

informações e acesso a documentação que evi-

dencie o cumprimento das medidas estabelecidas.

Como forma de reforço das intenções destas me-

didas, são definidas sanções que incluem instru-

ções vinculativas, ordem para implementar as 

recomendações de uma auditoria de segurança, 

ordem para alinhar as medidas de segurança com 

os requisitos da NIS e multas administrativas. Este 

último ponto terá provavelmente maior poder de 

persuasão para as entidades: a proposta da di-

rectiva implica que os estados-membro estabele-

çam uma coima de pelo menos €10.000.000, ou 

2% do volume de negócios anual total mundial 

do exercício anterior, consoante o que for mais 

elevado.

É, sem dúvida, um ponto de viragem, com uma 

atenção redobrada na gestão das ciberameaças e 

dos ciber-riscos, com um foco mais direcciona-

do e específico, pretendendo atingir um aumen-

to de maturidade de cibersegurança no contexto  

Europeu. 
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SAÚDE DIGITAL: 
UM LONGO CAMINHO A PERCORRER
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Apesar dos fortes desenvolvimentos tecnológicos na área, a digitalização da saúde em Portugal continua 
fortemente limitada pelos sistemas e processos subjacentes.

COMO EM MUITAS OUTRAS ÁREAS, a transformação digital está a pro-

porcionar oportunidades únicas na área da saúde, seja na prestação de cui-

dados ou na eficiência dos processos. O grande número de dados gerados 

pelos sistemas de saúde, sejam estes decorrentes de processos pré-existentes 

ou obtidos por novas tecnologias de diagnóstico e monitorização, apresen-

tam um enorme potencial para a otimização de processos, suporte da to-

mada de decisão e melhoria dos serviços prestados aos utentes. Apesar de 

não ter originado esta tendência, a pandemia de COVID-19 tornou parti-

cularmente evidente a necessidade de repensar os modelos tradicionais de 

serviços de saúde, de atendimento médico-paciente presencial e de resposta 

à procura, cada vez mais dinâmica e complexa.

Parte disto é a tendência cada vez mais premente e o foco crescente na pre-

venção da doença, otimização da qualidade de vida e acompanhamento 

contínuo do utente.

“Hoje, o doente tem também a expectativa que as instituições disponibi-

lizem soluções capazes de monitorizar diferentes sinais vitais e que possa 

de forma bidirecional comunicar o seu estado de satisfação em relação a 

um tratamento ou terapêutica associada”, refere Hugo Marques, Head of  

Digital & Automation da Siemens Healthineers Portugal, destacando o uso 

de Digital Twins construídos com base nos dados de saúde de cada indiví-

duo para, em conjunto com profissionais de saúde, antecipar problemas, 

personalizar a prevenção, diagnosticar doenças e até mesmo prever o resul-

tado de várias abordagens de tratamento.

“Utilizando o Digital Twin, sempre com o consentimento da pessoa de for-

ma individual, clinicamente poderemos antecipar problemas de saúde cró-

nicos como hipertensão ou diabetes e criar planos de prevenção personali-

zados, potenciando uma revolução nos cuidados preventivos”, diz.

Luís Teodoro, Administrador da SoftFinança, dá também o exemplo do 

portal Nossa Farmácia, um centro de informação que possibilita a agre-

gação de métricas de saúde de cada utente provenientes de testes – como 

sejam de colesterol, tensão arterial, acompanhamento do peso, entre ou-

tros – realizados em farmácias aderentes ao serviço, bem como informação 

sobre condições existentes, medicação e indicações médicas. Assim, cada 

utente dispõe de um conjunto de métricas de saúde que poderá partilhar 

MARGARIDA BENTO
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com o seu médico e, inclusivamente, receber aler-

tas para tomar a medicação e alarmes quando as 

métricas agregadas apontam para a necessidade 

de acompanhamento médico. Esta informação, 

refere, está ainda circunscrita às farmácias ade-

rentes – bem como às apps de algumas clínicas 

privadas – mas à medida que o processo avançar 

poderá evoluir para clínicas de diagnóstico, cen-

tros de saúde e hospitais.

“Portugal, neste momento, apresenta capacidade 

técnica e empresas tecnológicas capazes de res-

ponder aos novos desafios da transformação di-

gital na saúde em Portugal e nas ilhas”, refere  

Dr. Bruno Freitas, Presidente do Conselho  

Diretivo do Instituto de Administração de  

Saúde da Madeira. “No entanto, ter capacidade 

não significa fazer acontecer, e existem ainda al-

gumas incertezas”.

INTEROPERABILIDADE É INDISPENSÁVEL

A pedra basilar da transformação digital, princi-

palmente em ambientes complexos como a saúde, 

é a interoperabilidade entre sistemas. Qualquer 

iniciativa de transformação digital depende do 

livre fluxo de dados entre diferentes sistemas, fre-

quentemente envolvendo diferentes stakeholders,  

e a total eliminação de silos de informação. 

“A realidade é que, nos últimos 15 anos, assis-

timos a uma crescente digitalização de serviços, 

e no entanto em muitos casos avançamos sim-

plesmente com uma digitalização dos processos 

em papel”, refere Hugo Marques. “Hoje, preci-

samos de dados discretos, estruturados para que 

os possamos transformar em informação clínica 

acionável que nos permita desenvolver algorit-

mos, protocolos clínicos que cruzem informação 

proveniente de várias fontes de dados, áreas clí-

nicas e não clínicas. A sensibilização dos diferen-

tes stakeholders para a utilização de standards de 

interoperabilidade será crucial para o desenvol-

- Dr. Bruno Freitas -
Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Administração de 

Saúde da Madeira

- Hugo Marques -
Head of Digital & Automation da Siemens Healthineers Portugal

https://www.linkedin.com/in/bruno-freitas-180614107/
https://www.linkedin.com/in/hugoclaudiomarques/
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vimento de soluções e ecossistemas que irão suportar o desenvolvimento 

de uma prestação de cuidados do futuro.”

Isto significa que, mesmo existindo capacidades técnicas e acesso às tecno-

logias mais avançadas, a existência de sistemas legacy desatualizados, falta 

de interoperabilidade entre os diferentes stakeholders, silos de informação 

e processos altamente burocráticos impossibilitará que se alcancem os ver-

dadeiros objetivos da transformação digital. Mesmo existindo casos de su-

cesso isolados, como em certos hospitais privados, enquanto todo o sistema 

de saúde não for interoperável não será possível alcançar sucesso.

“A tecnologia é um meio, não um fim. O fim é garantir melhores níveis de 

satisfação dos clientes, dos profissionais e dos restantes stakeholders”, refe-

re autor e economista José Mendes Ribeiro. “É necessário replicar na saúde 

os casos de sucesso que já tivemos nos impostos e na banca. Para isto são 

necessários investimentos. É preciso ter uma cloud unificada onde todos os 

agentes – médicos, hospitais, clínicas de análise, farmácias, seguradoras – 

se liguem, de forma a agilizar processos que de outro modo estão sujeitos 

a altos níveis de burocracia”.

Para tal, defende, é necessário olhar para os percursos dos utentes – que 

ainda são pouco eficientes. Imaginemos o percurso de um utente que, por 

determinada queixa de saúde, procura assistência médica. Começa por 

marcar consulta no seu centro de saúde, o que já o irá sujeitar a um longo 

período de espera. Uma vez realizada a consulta, o médico irá então pres-

crever análises num laboratório da rede convencionada. O paciente terá 

de marcar ele próprio as análises, levantar os resultados, e, mais uma vez, 

marcar e esperar pela consulta no centro de saúde. Com base nas análises, 

o médico poderá determinar que o paciente terá de consultar um médico de 

especialidade no hospital de referência – marcação mais uma vez realiza-

da pelo utente. Assim, poderão passar meses para que possa simplesmente 

obter um diagnóstico e começar tratamento, período durante o qual a sua 

condição se possa ter agravado.

“No sistema de saúde público, as coisas não estão bem e não estarão até 

que se tome partido da transformação digital para conseguir partilhar a 

informação entre profissionais, instituições e pessoas”, alerta José Mendes 

Ribeiro. “A prioridade das prioridades, a espinha dorsal de qualquer servi-

ço de saúde, é a existência de um registo de saúde eletrónico, que nos repre-

senta dentro do sistema da mesma forma que o NIF nos representa perante 

“Portugal apresenta capacidade técnica e empresas tecnológicas capazes de responder aos 
novos desafios da transformação digital na saúde em Portugal e nas ilhas”

Dr. Bruno Freitas, Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Administração de Saúde da Madeira
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o fisco e através do qual todos os processos po-

dem ser agilizados entre os diferentes agentes”. 

Até serem construídas estas fundações, acrescen-

ta, não é possível tomar partido de todas as tecno-

logias atualmente disponíveis para o setor porque 

estas não poderão ser utilizadas em todo o seu 

potencial. Qualquer solução, do simples agenda-

mento à mais complexa solução de inteligência 

artificial, depende da existência de sistemas ro-

bustos, simplificados e interoperáveis.

No sistema de saúde público, em particular, Luís 

Teodoro, Administrador da SoftFinança, apon-

ta para uma abordagem excessivamente fechada 

que impede o aproveitamento das capacidades 

desenvolvidas pela indústria.

“O nosso sistema de saúde tem muitos pontos 

fortes, mas no que se refere ao IT tem ainda uma 

visão muito redutora. Em vez de trabalhar com 

parceiros especialistas e implementar soluções 

de terceiros com um universo de clientes disper-

so que permite ir buscar boas práticas uns dos 

outros, Portugal enveredou pelo autodesenvol-

vimento de soluções, limitadas pela capacidade 

que os recursos do Estado têm para desenvolver 

e implementar”, indica. 

Consequentemente, torna-se difícil o futuro de-

senvolvimento e integração de soluções externas 

sobre estes sistemas, limitando a interoperabili-

dade entre o público e o privado.

“Nos últimos anos, confrontados com as neces-

sidades de partilha de informação desta matéria, 

e reduzida elasticidade e custo que esta estratégia 

têm, começaram-se a fazer aberturas, apesar de 

que de forma protecionista”, diz o responsável.

“Temos de trazer estes parceiros tecnológicos 

a bordo, porque estão muito mais preparados, 

dispõem de informação mais sistematizada e 

aprendizagens desenvolvidas em casos de su-

cesso, podendo assim ajudar aa acelerar o pro-

cesso de digitalização”, concorda José Mendes  

Ribeiro

- Luís Teodoro -
Administrador da Softfinança

- José Mendes Ribeiro -
Autor e economista 

https://www.linkedin.com/in/luisteodoro/
https://www.linkedin.com/in/josemendesribeiro/
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CIBERSEGURANÇA

Na madrugada de 26 de abril, o Hospital Garcia da Orta sofreu um ata-

que de ransomware. Apesar de ainda se desconhecer a extensão do ataque 

e consequência para os dados dos utentes, sabe-se que houveram repercus-

sões no funcionamento da unidade, condicionando consultas, cirurgias e a 

realização de exames e análises clínicas.

Este é apenas um de muitos casos do recente boom de cibercrime – mas 

também é, juntamente com o ataque à Vodafone, ilustrativo do impacto 

que têm as falhas de segurança nos serviços críticos. Quando o próprio 

funcionamento de uma operação – desde uma simples loja até a um hospi-

tal – depende de sistemas informáticos, o comprometimento dos mesmos 

não só implica a violação da privacidade como também a continuidade dos 

serviços, podendo neste caso pôr vidas em risco.

Isto constitui um dos grandes obstáculos à modernização dos serviços – a 

interoperabilidade entre sistemas forma as fundações da digitalização da 

saúde, e isto só poderá ocorrer se os sistemas disporem de segurança e ro-

bustez suficientes para tal nível de abertura ao exterior. 

Para além disto, a cibersegurança não só é necessária para a salvaguarda da 

privacidade dos utentes e do funcionamento dos sistemas, como também uma 

garantia necessária para a própria adesão voluntária dos utentes aos serviços.

Luís Teodoro relata que, no desenvolvimento do portal Nossa Farmácia, 

“muitos utentes apresentaram relutância em aderir a este tipo de serviço, e 

isto deveu-se em grande parte ao medo da quebra de privacidade”. Como 

tal, explica, parte do desenvolvimento da aplicação partiu da total anoni-

mização dos dados, o que impede a identificação ou contacto por parte da 

farmácia exceto no caso em que as métricas medidas requeiram a emissão 

de um alerta – e mesmo nesta situação a farmácia não tem acesso direto 

aos dados do cliente. 

“A utilização de novas tecnologias e serviços de saúde mais digitais irão 

formar um novo perfil de profissional de saúde, não só no conhecimento e 

domínio dos novos conteúdos, mas também na gestão e segurança dos da-

dos clínicos dos utentes, bem como, um novo perfil de utente, mais infor-

mado e responsabilizado pela sua informação clínica”, conclui o Dr. Bruno 

Freitas.

“É necessário replicar na saúde os casos de sucesso que já tivemos nos impostos e na banca. 
Para isto são necessários investimentos. É preciso ter uma cloud unificada onde todos os 

agentes – médicos, hospitais, clínicas de análise, farmácias, seguradoras – se liguem, de forma 
a agilizar processos que de outro modo estão sujeitos a altos níveis de burocracia.”

José Mendes Ribeiro, Autor e economista
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DE OLHOS NO FUTURO

Apesar do panorama atual ser desafiante, a pan-

demia evidenciou a necessidade de sistemas mais 

eficientes no setor da saúde, traduzindo-se no 

desenvolvimento de novas plataformas, canais 

de acesso, e ferramentas. Luís Goes Pinheiro,  

Presidente dos Serviços Partilhados do Ministério  

da Saúde, detalha a estratégia de modernização 

da saúde contemplada no Plano Nacional de  

Recuperação e Resiliência, com vista a acelerar 

e alavancar esta evolução num curto espaço de 

tempo, em grande parte através de esforços de 

centralização e integração tão evidentemente ne-

cessários.

Neste âmbito, explica, a transformação digital 

da saúde assenta em quatro pilares: Infraestru-

turas; Sistemas de Informação para os Profissio-

nais; Sistemas de Informação para o Cidadão; e 

Dados em Saúde. 

A área das Infraestruturas estará focada na cen-

tralização, robustecimento e modernização da 

rede de dados, bem como a modernização dos 

equipamentos de trabalho dos profissionais. 

A centralização e uniformização dos sistemas – 

que atualmente totalizam mais de oitenta, com 

grande diversidade entre si – será o princípio orien-

tador da reforma dos Sistemas de Informação para 

os Profissionais. “As ferramentas do futuro têm 

de garantir a máxima mobilidade dos profissio-

nais, beneficiando da experiência com ferramen-

tas ágeis como a Prescrição Eletrónica Médica, a 

maximização da telessaúde, designadamente com 

a generalização da teleconsulta, com a platafor-

ma Live, e a segurança”, refere Luís Goes Pinhei-

ro. “É também fundamental o investimento em 

sistemas de apoio à decisão que acelerem e auto-

matizem os procedimentos e reduzam o erro”.

Também no que toca aos cidadãos, este processo 

passa também pela centralização, com o desen-

volvimento de um modelo omnicanal de acesso 

no qual, independentemente do meio de contacto 

escolhido, “este viverá uma experiência com ele-

vada qualidade, uniforme e integrada”. Enquan-

to no canal presencial o foco está em aumentar 

o número de Balcões SNS 24, no canal digital,a 

prioridade é unificar e simplificar os serviços, con-

solidados no Portal SNS 24 e na app SNS 24.

“Igualmente relevante para os cidadãos será o 

alargamento das ferramentas de telessaúde, em 

especial as de telemonitorização dos doentes cró-

nicos e, a título de exemplo, temos a aplicação 

- Luís Goes Pinheiro -
Presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde

https://www.linkedin.com/in/lu%C3%ADs-goes-pinheiro-7b975b80/
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Telemonit SNS 24, recentemente lançada na ULS-Matosinhos e no Centro 

Hospitalar Universitário do Algarve”, refere. 

Já na área dos dados, o foco está em obter “mais e melhores dados, com 

o propósito de os reutilizarmos mais e melhor também”, passando pela 

centralização do armazenamento dos dados sobre meios complementares 

de diagnóstico e terapêutica através da app SNS 24 ou do Portal SNS 24. 

Neste âmbito, a SPMS relata um caso já existente na desmaterialização 

dos exames de diagnóstico, em cujo âmbito já foram emitidas mais de um 

milhão e meio de requisições de forma desmaterializada desde o dia 1 de 

abril. 

“Mas neste processo de transição digital não partimos do zero”, conclui 

Luís Goes Pinheiro. “Este é um trabalho que tem vindo a ser desenvolvi-

do e Portugal tem já um nível de implementação de Sistemas Digitais de  

Saúde considerável, sendo a PEM, Prescrição Eletrónica de Medicamentos, 

um bom exemplo disso”. 

A centralização e uniformização dos sistemas – que atualmente totalizam mais 
de oitenta, com grande diversidade entre si – será o princípio orientador da 
reforma dos Sistemas de Informação para os Profissionais.
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FUTURO DO SETOR DA SAÚDE?

Apesar de a tecnologia fazer parte das nossas vidas, e estar presente nas mais variadas atividades da nossa 
rotina desde há muito tempo, nos últimos dois anos, e muito fruto da pandemia de Covid-19, esta tornou-

se a base de todas as áreas da sociedade, e, naturalmente, o setor da Saúde não fugiu à regra. 
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POR UM LADO, os pacientes estão cada vez mais exigentes, com acesso a mais e me-

lhor informação na medida em que procuram uma resposta imediata por parte dos 

serviços e uma relação mais flexível, assente na proximidade com o seu médico e de 

forma simples e intuitiva. Por outro lado, defendem que a tecnologia é fundamental 

para a melhoria e manutenção da sua saúde e bem-estar. 

As ferramentas baseadas na prestação remota de cuidados de saúde, como é o caso 

das teleconsultas, (suportadas por tecnologias de customer experience) posiciona-

ram-se como um meio imprescindível para melhorar a qualidade dos serviços presta-

dos, bem como um auxílio fundamental para os profissionais do setor, garantindo a 

sustentabilidade da prestação dos cuidados básicos de saúde. 

A SoftFinança, com mais de 30 anos de atividade, começou por desenvolver software 

para as primeiras e principais redes de ATM, ou seja, criaram-se soluções na área do 

https://www.softfinanca.com/pt-pt/
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self-service, que permitiam o auto-atendimento 

dos clientes e durante muitos anos foi essa a sua 

área de especialização.

Embora o tecido empresarial tenha sentido a  

necessidade de se adaptar ao novo paradigma or-

ganizacional, de modo a acompanhar as princi-

pais tendências do mercado, para a SoftFinança 

essa adaptação é contínua e faz parte do ADN da 

empresa, pois está em constante evolução – o que 

nos permite oferecer soluções e produtos inova-

dores aos nossos clientes.

Com a evolução da tecnologia, a organização, 

para dar respostas às novas necessidades dos seus 

Clientes, converteu os seus projetos com maior 

sucesso em produtos que são hoje a base da sua 

oferta, de forma a responder a um número mais 

alargado de desafios, com melhor qualidade, o que 

nos permitiu também olhar para novas indústrias 

como o setor da Saúde, no qual foi, por exemplo, 

desenvolvida uma solução de e-commerce para 

um grupo de farmácias.

Sem dúvida que, para a SoftFinança, a área da Saúde  

é uma das áreas que mais transformações irá ter 

nos próximos anos na medida em que tem vindo a 

beneficiar muito da evolução das novas Tecnologias 

de Informação, desenvolvendo-se vários novos mé-

todos de diagnóstico apoiados em novas soluções 

técnicas. A prova disso será, por exemplo, a utiliza-

ção de equipamentos de monitorização, sobretudo 

com a ajuda do 5G, que vai permitir às equipas mé-

dicas captar informações em tempo real e torná-las 

úteis mais rapidamente com o intuito de se formular 

diagnósticos e acompanhar a evolução clínica dos 

pacientes, desde a fase da prevenção ao tratamento, 

permitindo assim melhores cuidados de saúde. Na 

SoftFinança estão a ser criadas soluções para a cap-

tura e disponibilização dessa informação.

Nos dias que correm, é imperativo que a tecnologia 

esteja intrinsecamente associada à Saúde, de forma 

que os médicos, enfermeiros e todos os intervenien-

tes do setor se possam dedicar a casos que necessi-

tam de atenção redobrada. A tecnologia deve, as-

sim, servir como um apoio, tanto do ponto de vista 

administrativo como clínico, poupando tempo e 

reduzindo custos. Tornar a informação e os dados 

capturados a cada momento em elementos críticos 

de decisão é cada vez mais importante, também 

na área da Saúde. Esta é uma das nossas aborda-

gens nesta área. Dando um exemplo concreto, se a  

informação de saúde de um determinado paciente 

estiver incorporada numa base de dados e acom-

panhar toda a sua trajetória clínica, torna-se des-

necessário, em alguns casos, repetir exames apenas 

porque estamos numa nova unidade de saúde, pelo 

que assim também é possível reduzir custos para o 

utente e para os sistemas de saúde. 

Por fim, podemos concluir que vivenciamos uma era 

cada vez mais digital, e, por essa razão, é também 

importante que os profissionais de saúde reconhe-

çam nitidamente a existência de um mundo cheio 

de oportunidades no que à utilização de tecnologias 

no setor diz respeito. No entanto, estas ferramentas/ 

técnicas necessitam de “ganhar” maturidade, atra-

vés da adaptabilidade e aposta diária dos profissio-

nais de saúde, e administradores hospitalares, em 

profissionais que garantam o bom funcionamento 

da tecnologia nos sistemas de saúde, para que, con-

sequentemente, exista uma maior satisfação e me-

nor resistência por parte dos pacientes. 

https://www.softfinanca.com/pt-pt/
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LOW-CODE, UM CATALISADOR DA 
INOVAÇÃO NA SAÚDE

Atualmente assistimos a uma aposta reforçada nos cuidados de saúde e ao crescimento exponencial da 
oferta na prestação desses serviços.

MAS ESTE CRESCIMENTO não se verifica apenas 

na quantidade de serviços disponíveis, no número de 

prestadores de saúde que operam no mercado ou na 

abertura de clínicas, centros de análises, etc. Também 

no “mundo digital”, assiste-se à (re)evolução signifi-

cativa na forma como esses serviços são prestados, 

numa lógica cada vez mais centrada no digital.

Os fatores demográficos, com uma sociedade cada vez 

mais envelhecida, aliados à falta de recursos humanos, 

colocam grandes desafios aos prestadores de cuidados 

de saúde, exacerbados pelo contexto pandémico que 

atravessámos. Como é habitual referir-se, nos desafios 

encontram-se muitas vezes oportunidades, e este é o 

contexto e o momento ideal para que tal se verifique. 

Este é o momento para que os prestadores de servi-

ços de saúde, privados ou públicos, possam transfor-

mar os seus processos e apostar na sua transformação  

digital, com evidentes ganhos – de eficiência, de  

qualidade dos serviços prestados, e para o cidadão. 

Segundo o Future of Healthcare Report, a tendência 

é que as tecnologias que ganharam destaque duran-

te a pandemia, como a telemedicina, por exemplo,  

continuem a impactar o setor da saúde em 2022. 

Todos sabemos que, a cada dia que passa, o setor 

de saúde está mais tecnológico, apresentando inova-

ções que trazem benefícios para a rotina de médicos e  

POR JOSÉ CARLOS PEREIRA,
Low-Code Solutions Director na Noesis

- José Carlos Pereira -
Low-Code Solutions Director na Noesis

SECTOR | BRANDED CONTENT

https://www.noesis.pt/
https://www.linkedin.com/in/josecspereira/
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pacientes, tais como rapidez, praticidade, otimiza-

ção de tempo e um relacionamento mais eficiente 

entre “cliente” e prestador de serviços. A Pande-

mia, também neste capítulo, veio contribuir para 

uma aceleração ainda maior e provocou uma mu-

dança de paradigma no que toca, por exemplo, à 

teleconsulta, que até então era residual e hoje, já 

é prática comum. 

A tendência, portanto, é que o sector da saúde se 

assuma cada vez mais inovador, não apenas ao 

nível dos cuidados médicos, mas, acima de tudo, 

ao nível da relação com os doentes (clientes), na 

eficiência operacional, na análise de dados e na 

automatização de processos. 

Torna-se necessário proporcionar cada vez me-

lhores experiências ao cliente, facilitar, reduzir 

e automatizar processos burocráticos, apoiar  

Médicos e restantes profissionais de saúde no de-

sempenho da sua função, em suma, desenvolver 

aplicações e soluções fáceis de utilizar, intuitivas, 

funcionais!

Todos os estudos e previsões para a inovação no 

sector apontam para a capitalização do poten-

cial da inteligência artificial, para a consolidação 

de conceitos como eFarma e para a democratiza-

ção e massificação do conceito de Telemedicina. 

A Saúde Digital e as healthtechs são, portanto, o 

futuro. É nessa visão de futuro que o Low-Code 

pode fazer toda a diferença no desenvolvimen-

to de soluções tecnológicas ágeis, ao serviço do 

cliente. 

Vivemos no mundo das apps, onde existe uma 

para qualquer coisa que precisemos. O desenvol-

vimento Low-Code, com tecnologia OutSystems, 

por exemplo, revela-se, neste contexto, o ecos-

sistema perfeito para o desenvolvimento destas 

aplicações, permitindo aos prestadores de cuida-

dos de saúde, Clínicas, Centros de Saúde, Centros 

de Diagnóstico, etc, desenvolver de forma ágil, 

rápida, moderna e versátil, as apps que necessi-

tam e que o seu cliente necessita. Na gestão dos 

seus processos internos – coordenação de turnos, 

encomendas, prescrição de receitas, tratamentos, 

entre tantos outros; no apoio aos seus profissio-

nais – consulta de histórico de paciente, fluxos 

internos de informação automatizados, proces-

sos de aprovação interna – na interação com o 

seu cliente, na marcação de consultas, acesso a 

resultados de exames, receita eletrónica, avisos e 

notificações, faturação e pagamentos, etc. 

Esta não é uma visão de um futuro distante. 

É imediato. A forma como os prestadores de 

saúde encaram a sua transformação digital e, 

sobretudo, a velocidade com que o fazem e se 

adaptam às exigências do “consumidor” fará, 

como em todos os outros sectores de atividade, 

cada vez mais a diferença. 

https://www.noesis.pt/
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METAVERSE & AR: 
LET THE GAMES BEGIN
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O maravilhoso novo mundo virtual – protagonizado pela realidade aumentada, 
virtual e o metaverso – ainda está em desenvolvimento, mas é profusa a discussão em 

torno das suas várias dimensões.

IN DEEP | METAVERSE & AR

MARIA BEATRIZ FERNANDES

SEGUNDO DADOS DA GARTNER, até 2026, 25% das pessoas vão passar 

pelo menos uma hora por dia no metaverso, seja no trabalho, nas compras, 

na educação, a nível social ou por entretenimento. Apesar do hype em tor-

no do metaverso aquando do rebranding do Facebook – enquanto empre-

sa – para Meta, o imaginário de um mundo virtual já é representado em 

inúmeras obras literárias e cinematográficas da ficção científica há várias 

décadas.

Neal Stephenson não sabia que o termo Metaverso por si usado no seu 

romance “Snow Crash”, de 1992, iria definir o próximo passo da trans-

formação digital, 30 anos depois. Se a Internet de hoje é algo para o qual 

olhamos, o metaverso de amanhã será a Internet na qual entramos. A tríade 

metaverso, Realidade Virtual (RV) e Realidade Aumentada (RA) gera con-

trovérsia, mas, sobretudo, curiosidade e algum fascínio pelas capacidades 

de gerar universos e objetos fora do ambiente palpável.

O metaverso prevê um conjunto de espaços digitais interconectados para 

fácil movimentação entre eles. Paradoxalmente, ou não, a imersividade do 

metaverso e da realidade virtual assenta em reforçar as interações sociais, 

criando uma camada de realidade que integra o mundo real e o virtual – um 

mundo tridimensional, aberto e coletivo – através de dispositivos digitais.

READY, SET, GO!

Os stakeholders sentaram-se todas à mesa, à procura das novas oportuni-

dades de negócio, quer na venda de produtos, quer na criação do seu pró-

prio metaverso. Espaços gamificados como o “Horizon Worlds”, envisio-

nado por Mark Zuckerberg, têm subespaços como o “Venues”, desenhado 

para o entretenimento, ou o “Workrooms”, para a colaboração. Já depois 

de lançar os Oculus Quest 2, em dezembro de 2021, o “Horizon Worlds” 

já teria cativado 300 mil utilizadores.
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Também a Microsoft, que decidiu recentemen-

te adquirir a Activision Blizzard, como parte de 

uma expansão para o metaverso, acredita que 

“o potencial destas tecnologias é imenso, espe-

cialmente como ferramentas de apoio à tomada 

de decisão”. A tecnológica vê o metaverso como 

uma nova camada tecnológica, que “congrega o 

IoT, os digital twins e a realidade mista”, onde o 

“mundo digital estará conectado a muitos aspe-

tos do mundo físico, incluindo pessoas, lugares e 

coisas”, revolucionando, ainda, “a forma como 

desenvolvemos produtos e serviços”, diz Tiago 

Leite, Account Executive na Microsoft Portugal. 

Tendo em conta que não haverá apenas uma pla-

taforma ou experiência de metaverso, “a interope-

rabilidade é crucial e a confiança deve estender-se 

às interações e aplicações de forma integrada”, 

acrescenta. 

Enquanto a RV transporta a realidade para um 

mundo recriado numa simulação artificial gerada 

por computador – requerendo a utilização de um 

headset que bloqueia ou limita a visão ao mundo 

real – a RA “representa o mundo real com experiên-

cias virtuais – há layers geradas por software so-

bre superfícies e objetos existentes no mundo real. 

Quando estamos na realidade aumentada, a nossa 

perceção é ainda ‘controlada’ por objetos e even-

tos reais”, explica o representante da Microsoft. 

O metaverso é mais do que uma tendência. Os 

stakeholders acreditam que, reduzindo ou anu-

lando a fronteira do físico e digital, o metaverso 

e a RA têm um potencial altamente disruptivo. O 

próprio Philip Rosedale, que, no início do milé-

nio, criou através da sua empresa Linden Lab o 

mundo virtual “Second Life” – que captou muita 

atenção, mas acabou por não conseguir ganhar 

escala ao longo do tempo – cedeu ao hype e re-

gressou à ‘segunda vida’ enquanto conselheiro es-

tratégico.

O esforço de adoção deverá ser colaborativo, en-

volvendo organizações, empresas, reguladores, 

especialistas e parceiros. Um estudo recente da 

Accenture, organização que aproveitou a onda e 

lançou a unidade de negócio Accenture Metaver-

se Continuum, dava conta de um novo espetro de 

mundos, realidades e modelos de negócio poten-

ciados digitalmente, a redefinir a forma como o 

mundo trabalha, opera e interage, à medida que 

tecnologias como a RA, blockchain, digital twins 

ou edge computing modificam em conjunto as ex-

periências humanas. 

- Tiago Leite -
Account Executive na Microsoft Portugal

https://www.linkedin.com/in/tiagoafleite/
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O estudo indicou, ainda, que, neste estágio inicial, 71% 

dos executivos a nível global acreditam que o meta-

verso terá um impacto positivo na sua organização e 

42% acreditam que será inovador ou transformador. A 

Cycloid, que detém atualmente várias soluções baseadas 

em RA e RV, imagina o metaverso como a combinação 

de inteligência artificial com a realidade aumenta e vir-

tual para “criar mundos virtuais escaláveis e perfeitos”, 

comenta Vítor Silva, Business Developer na Cycloid.

Além disso, acredita que as aplicações de metaverso, que 

vão exigir um “nível elevado de inteligência das máqui-

nas”, deverão ter “uma aparência de espaço e tempo 

semelhante ao mundo real”, com as interações a serem 

“visíveis, auditivas e dinâmicas”, como no mundo físi-

co. Sem sair de quatro paredes, estas novas realidades 

vão permitir eliminar lacunas entre o digital e o físico. 

“Tendo em conta as competências atuais e a evolução 

expectável do mercado português e mundial, a presen-

ça do Metaverso no nosso portfólio será uma evolução 

natural e assente em competências sólidas de forma a 

ajudar os nossos clientes a entrarem de forma cons-

ciente no maravilhoso novo mundo virtual”, afirma o 

Business Developer da Cycloid.

Independentemente de distâncias ou limitações de es-

paços, a realidade mista permite “a troca, cara-a-cara, 

de ideias, sentimentos e emoções como se duas pessoas 

estivessem no mesmo espaço. Também a possibilidade 

de interagir com objetos de uma forma diferente tor-

nam a adoção desta tecnologia já um sucesso”, reforça 

Tiago Leite (Microsoft Portugal).

A REALIDADE GAMIFICADA

É inevitável dar conta da gamificação inerente ao me-

taverso e à RV. Segundo Manuela Aparício, Professora  

EXISTE A “NECESSIDADE DE CRIAÇÃO DE MECÂNICAS – AS REGRAS A PARTIR 
DAS QUAIS OS INDIVÍDUOS SABEM QUE ATINGEM UM DETERMINADO ESTADO 
OU COMPONENTE – QUANDO SE ENCONTRAM NUM AMBIENTE GAMIFICADO”
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Auxiliar Convidada na NOVA IMS, a “gamifica-

ção é a utilização de mecanismos e elementos que 

têm como objetivo motivar” os seus alvos tendo em 

vista atingir um certo objetivo. Assim, o conceito 

é uma forma de “fazer com que as pessoas atin-

jam um determinado estado de lealdade”, muito 

aplicado, por exemplo, no e-commerce, com o ob-

jetivo de levar as pessoas a voltarem à plataforma 

e a comprar”. 

Assim, pode ser resumida na “presença de com-

ponentes, as mecânicas e as dinâmicas”. Os com-

ponentes são o reconhecimento, a atribuição de 

uma gratificação por determinadas atividades 

concluídas, que fornecem “motivações intrínse-

cas”. Nesse sentido, existe a “necessidade de cria-

ção de mecânicas – as regras a partir das quais os 

indivíduos sabem que atingem um determinado 

estado ou componente – quando se encontram 

num ambiente gamificado”, clarifica a Professora. 

Por fim, a dinâmica é algo que cria um ambiente 

e que, “mais do que noutros ambientes, é possível 

criar no metaverso”.

“O metaverso é a transposição de um universo 

dentro de outro universo, e é um lugar onde po-

demos ter experiências que podem ser, também 

elas, gamificadas”, pelo que os ambientes poderão 

ser desenhados de forma a motivar as pessoas a 

terem um determinado comportamento expectá-

vel. Idealmente, o comportamento que se espera 

deverá ser pensado de forma ética.

A Professora Manuela Aparício, cuja atividade se 

foca nos sistemas de informação, afirma que “a 

gamificação está muito presente nos nossos dias”, 

e destaca que as primeiras plataformas de reali-

dades alternativas serviam para recriar ambien-

tes sociais, como o “Second Life”, e depois, para 

recriar ambientes imersivos de jogos. 

Importa, ainda, questionar quanto à propriedade 

destas realidades, que poderão ser tendenciosas. 

Ainda que cada indivíduo possa ter o seu próprio 

espaço, cada objeto, linguagem e interação foi, 

inevitavelmente, desenhada por terceiros. Neste 

ponto, a legislação poderá ser a salvaguarda, mas 

sendo tecnologias ainda em estágios iniciais, é es-

perado que ainda não tenha sido desenvolvida.

DESAFIOS

Tal como tecnologias inteligentes pretendem au-

xiliar e não substituir o lado humano, também 

as várias formas de realidades virtuais pretendem 

servir de complemento ao humano. Luís Marques, 

- Manuela Aparício -
Professora Auxiliar Convidada na NOVA IMS

https://www.linkedin.com/in/manuelaaparicio/
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Pre-Sales and Delivery Manager na Next Reality, acredita que a visão de 

que, num futuro próximo, a nossa entrada diária em espaços virtuais será 

normalizada são previsões “otimistas demais” e que a meta deverá ser atin-

gida, pelo menos, em dez anos. “Ainda faltam vários passos para chegar a 

tudo o que é entendido enquanto metaverso”, explica. 

São muitas as resistências em torno de tecnologias que replicam aspetos da 

realidade humana, seja algoritmos de inteligência artificial, bots, ou reali-

dades virtuais. “O metaverso está ainda numa fase inicial”, declara Tiago 

Leite (Microsoft), pelo que “é necessária nova tecnologia, inovação, novos 

protocolos (e o dissipar de ceticismo e resistência), para que a tecnologia 

seja adotada em grande escala”.

“Como em qualquer momento de disrupção tecnológica, medem-se forças 

sobre benefícios versus risco – com o metaverso não se espera que seja di-

ferente. Qualquer nova tecnologia traz questões e pressupõe uma fase de 

adaptação prévia à massificação”, reflete Tiago Leite (Microsoft), o que in-

clui o sempre presente plano da segurança. 

Porque “as ameaças do mundo físico acompanham-nos no mundo virtual”, 

no caso de realidades como o metaverso, o perigo agrava-se pela veracida-

de. “Os ataques de fraude e phishing dirigidos à identidade das pessoas po-

dem vir de rostos familiares - literalmente - enquanto avatares que se fazem 

passar, por exemplo, por colegas de trabalho, em vez de nomes de domínios 

ou endereços de e-mail falaciosos a que estamos já habituados”, explica o 

Account Executive da Microsoft Portugal.

Resistências à parte, os últimos dois anos refletiram a importância da tec-

nologia em manter-nos conectados. Agora mais do que nunca, num mundo 

laboral em que as salas virtuais substituem as físicas e abrem novos hori-

zontes de socialização, o metaverso apresenta-se como a oportunidade de 

captar pontos fundamentais da interação no espaço de trabalho. Com o 

advento do trabalho remoto, a grande preocupação prendia-se com o iso-

lamento, a perda dos momentos colaborativos, de conexão e confraterniza-

ção, que o metaverso pretende colmatar.

Os equipamentos requeridos têm, ainda, custos bastante elevados, impedin-

do a democratização da adoção. “Tecnologia imersiva continua a ser cara 

para os consumidores finais. No entanto, é importante referir que a rea-

SÃO MUITAS AS RESISTÊNCIAS EM TORNO DE TECNOLOGIAS QUE REPLICAM 
ASPETOS DA REALIDADE HUMANA, SEJA ALGORITMOS DE INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL, BOTS, OU REALIDADES VIRTUAIS
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lidade mista está já disponível para utilizadores 

finais sem custos, sem que seja necessário recor-

rer a headsets”, informa o representante da Mi-

crosoft Portugal. São exemplos a aplicação 3D 

Viewer – “que permite aos utilizadores colocar 

objetos virtuais no mundo real – ou a plataforma 

AltSpaceVR – que permite aos utilizadores criar 

e participar em eventos em ambientes totalmente 

virtuais”.

Além disso, à medida que os casos de uso vão au-

mentando e se vão entranhando na sociedade, o 

custo dos headsets será mais acessível, especial-

mente “com o surgimento no mercado de peque-

nos players que contestam os big players”, afirma 

Vítor Silva (Cycloid). 

Mesmo com a utilização de headsets, “a interação 

é um bocado limitada. Estamos habituados a olhar 

para o lado no dia a dia ou a interagir com as mãos”, 

afirma Luís Marques. Para que se massifiquem as 

tecnologias, “é preciso que haja muitas vantagens 

do lado dos utilizadores em utilizar a tecnologia 

de uma determinada forma face a usar como hoje 

em dia. Acho que essa ponte ainda vai demorar al-

gum tempo”, acrescenta. Contudo, “à medida que 

o hardware for melhor, mais ergonómico e com 

uma qualidade gráfica melhor, vai ajudar” à ado-

ção, completa o representante da Next Reality.

Neste aspeto, existem, também, limitações a ní-

vel do campo de visão. Atualmente, os disposi-

tivos têm um field of view (FOV) até 90 graus, 

em comparação com os 190 graus horizontais e 

120 graus verticais para a visão humana normal, 

desvenda Vítor Silva, e para que sejam criadas as 

experiências imersivas desejadas, deverão evoluir 

para capturar o máximo possível de FOV.

Adicionalmente, a estética é, aqui, um assunto de-

finidor que desencadeia a adoção dos consumido-

res. “Atualmente, a maioria dos wearables ainda 

são dispositivos volumosos e, consequentemen-

te, visualmente menos interessantes”, clarifica o  

Business Developer da Cycloid.

Ademais, Luís Marques aponta como outra limita-

ção a criação dos “assets virtuais”, que inclui todo 

o processo de construção de objetos 3D de tudo o 

que nos rodeia, o que, atualmente, “ainda é bas-

- Luís Marques -
Pre-Sales and Delivery Manager na Next Reality

https://www.linkedin.com/in/lu%C3%ADs-marques-martins-67020997/
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tante dispendioso”. O Pre-Sales and Delivery Manager na Next Reality nota 

o caso da Niantic, conhecida por popularizar a realidade aumentada através 

da criação do jogo “Pokémon Go”, que tem o projeto de “mapear o mundo 

inteiro. É um projeto que vai demorar muito tempo a fazer porque ou as coi-

sas são criadas de raiz através de softwares modeladores, ou através da foto-

grametria, que permite tirar um conjunto de fotografias e depois o próprio 

software constrói o modelo 3D. O problema é que muitas vezes esses objetos 

ficam todos estáticos, levando à necessidade de um modelador 3D”.

Segundo Vítor Silva (Cycloid), “todos estes desafios, se endereçados de for-

ma consistente, são possíveis de serem superados e transformarem-se em 

vantagens competitivas para quem os implementa”. “Temos já vários exem-

plos concretos de adoção do metaverso em ambientes profissionais e de en-

tretenimento que nos permitem dissipar já muito do ceticismo e resistência, 

indiciando, assim, uma adoção da tecnologia em grande escala”, afiança 

Tiago Leite (Microsoft).

“Ainda existe um caminho tecnológico e de experiência geral do utilizador 

a ser percorrido para que a realidade aumentada e virtual seja uma com-

modity. No entanto, a tecnologia existente já endereça um vasto leque de 

necessidades e com o know how adequado é suficiente para as empresas 

endereçarem o mercado de forma séria”, completa Vítor Silva (Cycloid).

DESBLOQUEAR A INDÚSTRIA 4.0

As tecnologias foram vistas como uma grande mais-valia no âmbito da In-

dústria 4.0. O hype consiste na “combinação de novas e tecnologias exis-

tentes para que as operações se tornem eficientes e preditivas”. Assim, a  

Indústria 4.0 “aproveita os dispositivos baseados em IoT e na cloud, usan-

do RA e/ou RV para uma experiência enriquecida e imersiva, permitindo 

que as empresas reajam mais rapidamente” e que alcancem “os benefícios 

da Indústria 4.0 associados à velocidade, precisão, clareza e inovação”, ex-

plica Vítor Silva.

Nestes ambientes, os principais benefícios podem ser resumidos em “ins-

truções de trabalho em tempo real, colaboração em tempo real e orienta-

ções de trabalho e formação”, enumera o Account Executive na Microsoft 

Portugal.

A INDÚSTRIA 4.0 “APROVEITA OS DISPOSITIVOS BASEADOS EM IOT E NA 
CLOUD, USANDO RA E/OU RV PARA UMA EXPERIÊNCIA ENRIQUECIDA E 
IMERSIVA, PERMITINDO QUE AS EMPRESAS REAJAM MAIS RAPIDAMENTE”
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As aplicações destas realidades, em particular, a au-

mentada, neste âmbito são várias e “destinam-se, 

principalmente, a apoiar os técnicos no seu ambiente 

real de trabalho” e já são comuns em “áreas como 

manutenção, processos de montagem ou controlo 

de qualidade”, prossegue Vítor Silva. Através da 

RA, “o utilizador pode visualizar o passo a passo 

da tarefa que deve executar ou receber instruções 

visuais em tempo real de especialistas com sistemas 

de assistência remota”.

Juntamente com a RV, permitem “capacitar a força 

de trabalho e treinar operadores para serem mais 

eficientes em processos de produção cada vez mais 

complexos”. Contudo, a RV “tem uma orientação 

diferente devido ao nível de imersão que proporcio-

na ao utilizador”, permitindo “simulações exatas 

de produtos, processos ou plantas de produção po-

dem ser construídas para ver o seu funcionamento 

de forma imersiva”.

DESBLOQUEAR NÍVEIS

No contexto empresarial, de forma mais alargada, 

é de destacar segmentos como o setor omnicanal do 

retalho, para “alavancar uma experiência completa 

e sensorial do cliente na loja (online ou física). Nes-

te contexto, a tecnologia é “game changer”, afirma 

Vítor Silva, e já é muito utilizada para elevar a ex-

periência online, por exemplo, na cosmética, para 

testar batons na escolha do tom desejado durante 

as compras. 

Os casos de uso incluem, também, a saúde. Através 

de headsets, os estudantes de medicina podem ex-

plorar “situações que não seriam possíveis visua-

lizar, de igual forma, através de livros, como ver 

o que acontece a um coração durante um ataque 

cardíaco”, menciona Tiago Leite. Já Luís Marques 

relata um projeto da Next Reality com a Funda-

ção Champalimaud relacionado com o cancro da 

mama, para que, no processo de tratamento, o ci-
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rurgião consiga perceber as várias dimensões do 

tumor e avaliar de melhor forma as incisões, qua-

se como um raio X”.

O setor do turismo prevê grandes ganhos e a RV 

e RA têm sido uma grande tendência. “Estas solu-

ções tecnológicas podem tornar as atrações e ex-

periências mais acessíveis, ao mesmo tempo que 

promovem a consciencialização sobre as atrações 

locais”, completa o representante da Cycloid. 

Exemplifica com a utilização das RA enquanto 

“complemento aos materiais promocionais fí-

sicos” ou “permitir aos turistas encontrar facil-

mente informações valiosas sobre o seu surrou-

nding”, como a “Wi-Fi, dicas de restaurantes e 

alojamento, direções, opções de transporte, fatos 

históricos, mapas interativos, itinerários persona-

lizáveis”, explica.

Por fim, Vítor Silva nomeia o setor da cultura, 

que começa a recorrer “à implementação de apps 

móveis que permitam visualizar e acompanhar 

em tempo real peças-chave de uma determinada 

coleção, com a correspondente explicação das di-

ferentes fases da coleção ou áreas do local visi-

tado”, ou criando “cenários RA em vários locais 

da visita, permitindo tornar as mais visitas mais 

divertidas e proveitosas”.

NOVAS VIDAS

Luís Marques menciona um projeto recente da 

Next Reality para o Museu de Mação, no distri-

to de Santarém, que envolveu a utilização de RV 

a nível do património. No decorrer da constru-

ção de uma barragem, ficou debaixo de água um 

grande espólio de arte rupestre. Em colaboração 

com uma estudante de doutoramento, que fez o 

mapeamento, a empresa fez a reconstrução do lei-

to do vale, com todas as marcações, e, colocando 

os óculos, o visitante é transportado para o local, 

com todas as gravuras visíveis. “Este tipo de use 

cases, em que se fazem coisas que de outra forma 

não seriam possíveis, são muito positivos”, mani-

festa.

“Os desafios impulsionam a inovação”, levando 

ao impulsionamento do desenho de novos dispo-

sitivos “mais avançados, pequenos e estéticos”. 

- Vítor Silva -
Business Developer na Cycloid

https://www.linkedin.com/in/vitor-s-a98333/
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Por meio de RA, a personalização pode ser potenciada, pelo que é “possível 

redefinir cada solução de acordo com as necessidades do cliente e ajustá-lo 

de forma adequada”, indo de encontro às necessidades e expectativas, con-

clui Vítor Silva (Cycloid).

Segundo Tiago Leite (Microsoft), “muito brevemente, será possível às or-

ganizações utilizar o metaverso no Teams”, com espaços em que os seus 

avatares podem “socializar e colaborar em projetos e ter experiências de 

reuniões diferentes para estimular a inovação”.

Da mesma forma, o metaverso poderá “ajudar a criar fluxos de dados total-

mente novos, apoiando a melhoria da autenticação, identificação de ativi-

dades suspeitas ou maliciosas ou rever a segurança cibernética para ajudar 

os analistas a tomar decisões em tempo real”, acrescenta.

A REALIDADE PORTUGUESA

Fruto da mudança paradigmática que surgiu da pandemia e a introdução 

do teletrabalho, “atualmente, sabemos que é possível trabalhar sem sair de 

casa. No entanto, as estatísticas também nos mostram que a realidade la-

boral portuguesa ainda está muito vocacionada para a presença física em 

escritório”, assevera Vítor Silva (Cycloid).

Tiago Leite relata que, “a médio prazo, o maior crescimento é esperado no 

mercado empresarial onde estas tecnologias vão ser implementadas por ra-

zões de produtividade, redução de erros e formação para colaboradores” e 

que “cada vez mais começamos a ver parceiros a procurar mais informação 

sobre as nossas soluções”.

Contudo, no caso português, as tecnologias ainda não são consideradas uma 

necessidade, mas um ‘nice to have’. “Tendo em conta a evolução internacio-

nal e a consciencialização do tecido empresarial português da necessidade 

de seguir as principais tendências internacionais, de forma a incrementar a 

competitividade”, assegura o representante da Cycloid. 

Finalmente, é de notar que o grau de relevância destas novas realidades de-

verá estar “segmentado pelos diversos grupos etários, sendo expectável que 

a geração Z e, principalmente, a geração Alpha estejam muito mais expos-

tas ao ‘eu virtual’ desde cedo e, como tal, estará no seu ADN fazerem gran-

de parte da sua vida no mundo virtual”, reflete Vítor Silva (Cycloid). 

NO CASO PORTUGUÊS, AS TECNOLOGIAS AINDA NÃO
SÃO CONSIDERADAS UMA NECESSIDADE, MAS UM ‘NICE TO HAVE’
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O POTENCIAL DAS VÁRIAS “REALIDADES”

POR INÊS BAPTISTA DA CÂMARA,
Business Development at

CYCLOID Technology and Consulting, Lda.

- Inês Baptista da Câmara -
Business Development at

CYCLOID Technology and Consulting, Lda.

“Já chegámos?”, talvez seja esta a frase que mais repetimos durante uma viagem de carro quando 
somos crianças. O mesmo tipo de espera e excitação foi vivido intensamente por parte das 

empresas tecnológicas e de telecomunicações durante o leilão de 5G em Portugal. Numa sociedade 
verdadeiramente exigente quanto à qualidade e velocidade das comunicações móveis, o 5G permitirá 

revolucionar como vivemos essa relação com a tecnologia.

A CYCLOID tem vindo a preparar-se para a chegada do 

5G procurando acompanhar diversos desenvolvimentos 

em vários sectores, aprofundando assim competência e 

conhecimento nas mais procuradas tecnologias como a 

Realidade Aumentada (AR), Realidade Virtual (VR) e 

Metaverse. O que agora entendemos como Realidade 

Estendida (XR). A aplicabilidade de tais tecnologias é 

ilimitada, contudo, a optimização do investimento, e 

respectiva maximização da rentabilidade e utilização 

destas, só acontece quando se alavancam sinergias en-

tre estas novas plataformas e o propósito do projecto.

A tecnologia é uma ferramenta que potencia a relevân-

cia dos conteúdos. Por isso, a decisão de qual tecno-

logia investir não deve ser feita de ânimo leve ou sem 

contextualização. Obviamente que o simples facto de 

uma entidade, pública ou privada, querer potenciar a 

sua transformação digital e posicionar-se sobre um pilar 

mais tecnológico pode, e deve ser, a casa de partida de 

uma estratégia que será necessariamente a longo pra-

zo. Actualmente, e ainda com a aceleração “forçada” 

de uma pandemia, quem não está atento aos evidentes 

benefícios da tecnologia fica para trás. 

Observamos a Cultura como um dos sectores mais 

afectados nos últimos dois anos, mas também aquela 

https://www.cycloid.pt/
https://www.linkedin.com/in/in%C3%AAs-baptista-da-c%C3%A2mara-249b47116/
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que mais pode beneficiar com o potencial do 5G.  

Porquê? As instituições culturais devem encon-

trar a sua presença no mundo digital procura-

rem novas acções de monetização e consciencia-

lizarem-se de forma séria sobre o investimento 

necessário numa realidade “phygital” (presencial 

e online). Com esta mentalidade, projectos de  

Realidade Estendida (XR) podem ser os disposi-

tivos para que museus, eventos culturais, festivais 

interajam com os seus visitantes de uma maneira 

disruptiva, que esperam experiências imersivas e 

diferenciadoras, tornando-se assim a base de uma 

gestão sustentável a médio e longo prazo. 

O Museu da Lourinhã, que alberga uma das 

mais relevantes coleções de fósseis de dinossau-

ros do Jurássico Superior a nível mundial e cuja 

transformação digital ficou a cargo da Cycloid e  

Vodafone, constatou de forma surpreendente 

como os visitantes, de qualquer idade, são atraí-

dos a usufruir da última novidade no museu: a 

realidade virtual. Os comentários positivos sobre 

a experiência de dar uma nova vida aos fósseis e 

esqueletos dos dinossauros motiva arqueólogas 

e historiadoras do museu a continuar a investir 

neste tipo de soluções. É a constante interacção 

e monitorização entre o visitante, instituição cul-

tural e consultor tecnológico, numa relação con-

tínua e equilibrada, que permite alavancar todos 

os benefícios deste tipo de tecnologia

No Retalho assistem-se às maiores experimen-

tações no mundo do Metaverse, nomeadamente 

no sector do Luxo, onde as expectativas sobre  

excelência e inovação definem o mercado. O  

surgimento do Chief Metaverse Officer e definir 

uma estratégia para o Metaverse é real e urgente. 

Existe o metaverse focado no Consumidor, mas 

não devemos ignorar o simultâneo crescimento 

do metaverse orientado para a Indústria. Desen-

volver acções, simultâneas e interconectadas, no 

mundo real e virtual, é o que mais fascina aos 

clientes e utilizadores deste universo, mas tam-

bém o que mais preocupa as marcas que com-

petem pela imersividade da experiência e assets 

digitais. Investir  em Realidade Estendida (XR) 

permite desenvolver um ecossistema bidirecional 

de criação de valor que deverá culminar na ges-

tão de uma economia autónoma derivada exclu-

sivamente das transacções em Metaverse e XR.

Em Cultura procuramos como superar as expec-

tativas do visitante; no Retalho analisamos o con-

sumer journey e exploramos as interacções em 

XR. Contudo, o objectivo é o mesmo: que a tec-

nologia traga uma evolução significativa, benefí-

cios tangíveis, uso inclusivo, adopção generaliza-

da – que permita algo que não deixe o utilizador 

indiferente e que este se relembre da experiência.

Entendemos, que o conjunto destas matérias de-

vem ser consideradas e incluídas num planeamen-

to estratégico transversal da organização. 

Assim, às empresas que se alinhem com o pensa-

mento que aqui propomos, a Cycloid alinha-se 

como o parceiro que as aconselha a compreen-

der e a implementar, agora e sem mais demoras, 

o potencial das novas tecnologias na relevância 

dos seus produtos, serviços, marcas e objectivos 

de negócio. Deixamos então o convite para que, 

juntos, cheguemos ao destino da longa viagem de 

carro e no fim exclamar: “Já chegámos! A viagem 

foi longa, mas valeu a pena!”. 

https://www.cycloid.pt/
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“AS EMPRESAS TÊM 
QUE OLHAR MAIS 

PARA O PROCESSO 
DE NEGÓCIO”

CARLOS LATOURRETTE, CEO E FUNDADOR DA LATOURRETTE CONSULTING E DA BIZDOCS
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UMA JORNADA ÁGIL, baseada em quick wins, é uma receita simples, mas 

eficaz quando falamos em transformação digital. Evitar soluções demasiado 

grandes, que nunca serão utilizadas, é um erro a evitar. Carlos Latourrette, 

CEO e fundador da Latourrette Consulting e da Bizdocs, partilhou com 

a IT Insight a sua experiência no apoio à transformação digital das 

empresas e deixa algumas recomendações aos gestores que ainda estão a 

dar os pri-meiros passos.

Da sua experiência com empresas de diferentes áreas, como avalia a prepa-

ração dos gestores para este processo de transformação que acelerou com a 

pandemia? 

Há uma panóplia de estágios e maturidade muito diferente. Nem sequer 

consigo mapear entre pequenas, médias e grandes empresas. Realmente, 

a pandemia, e o facto de as pessoas terem ido para casa em teletrabalho, 

apanhou toda a gente de surpresa. É impossível as pessoas estarem muito 

preparadas para isso, eventualmente algumas empresas – por alguma razão 

que não teria nada a ver com o que se passou nos últimos dois anos – po-

deriam estar mais bem preparadas para esta situação. 

Há aqui vários fatores. Os últimos anos têm sido férteis em oferta, e a quan-

tidade de soluções que são apresentadas no mercado tem crescido de forma 

gigante. A forma de comercializar também teve de ser diferente. As ações 

comerciais da indústria da tecnologia, que tem muito a ver com a venda re-

lacional, tiveram também de passar a ser uma venda digital. 

Fomos todos massacrados pela oferta de soluções que se calhar não está-

vamos tão abertos para ouvir falar. Mas penso que há um grande desafio 

para todos os gestores, que é conseguirem absorver, entender, e avaliar, o 

que são todas as soluções que lhes aparecem à frente, quando existe o jar-

gão da transformação digital, e cabe lá tudo. 

Este passo vai ajudar a mapear os seus processos atuais, tornando as organizações mais 
eficientes e produtivas. A mudança começa no interior, deve seguir uma estratégia, e não estar 
dependente de apoios pontuais de fundos como os anunciados pelo Plano de Recuperação e 

Resiliência (PRR). 

FÁTIMA FERRÃO E HENRIQUE CARREIRO

FACE 2 FACE
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Nota diferenças entre as empresas portuguesas e outras empresas de países 

com que já lidou? 

Há diferenças e, na minha opinião, tem a ver com algo muito simples, que 

é o estágio de preparação, conhecimento ou awareness que existe em algu-

mas regiões. Penso que em Portugal temos um défice muito grande de co-

nhecimento do que a indústria está a fazer realmente. 

A escolha das melhores soluções é, portanto, um desafio…

Acho que há aqui realmente um grande desafio por parte de quem está a 

tomar esse tipo de decisões, porque as pessoas estão a fazer um grande es-

forço. Falar da digitalização dos processos de negócio em sentido lato, é 

apenas um cantinho, há imensa oferta à volta disso. Existem empresas es-

pecializadas nestas componentes, mas como foi um boom, toda a gente co-

meça a falar nisto. As empresas grandes compram empresas destas áreas, e 

muitos novos investimentos. Entender quais as soluções que estão no mer-

cado torna-se, de repente, um desafio grande para as empresas e para os 

empresários.

As próprias empresas que estão a oferecer estas soluções e serviços também 

apanharam isto de repente. Elas próprias têm de começar a oferecer solu-

ções nesta área de um dia para o outro, e muitas delas sem preparação.

Penso que, independentemente do tamanho das empresas, há esta abertu-

ra quase forçada para falar de todos estes temas, a capacidade de os ava-

liar corretamente tem a dificuldade da massificação da informação e da 

oferta que existe, o que torna muito difícil a compreensão de quais são 

as ferramentas ou caminhos. Acredito que há até coisas que poderiam es-

tar a acontecer mais depressa e que não acontecem devido a esta possível 

confusão. 
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Se olharmos para o nosso panorama de eventos 

e ações que focam no tema da tecnologia, e te-

mos a Web Summit, que é para especialistas, não 

é para a maioria dos empresários. E, claro, isso 

depois tem impacto na falta de preparação que 

temos. Esses eventos não chegam a Portugal, e 

não há cultura nas pequenas e médias empresas 

de ir assistir a esses eventos. Logo aí, surge uma 

diferença grande. Basta olhar para o Brasil, onde 

existe mais divulgação e eventos setoriais muito 

grandes na área da tecnologia, e onde também 

existe um fenómeno muito grande que é a tercei-

rização. É um fenómeno em que são as empresas 

de outsourcing que influenciam a forma como as 

organizações compram e como estão condiciona-

das para comprar tudo numa lógica de serviço, 

de subscrição. 

Isso também altera muito a forma como as em-

presas compram e como estão preparadas para 

avaliar as soluções. Nomeadamente, quando te-

mos de oferecer as soluções como serviço, esta-

mos a passar uma grande parte do risco para o 

nosso lado, porque depois vamos ter que criar 

outra solução e vendê-la como uma subscrição, 

sendo que se algo correr mal, a subscrição pode 

ser cancelada. 

A preparação das pessoas tem um bocado a ver 

com estes fatores. Por um lado, a maior ou menor 

disposição de ver o que se está a fazer no mundo, 

de forma muito mais direcionada e verticaliza-

da pela indústria, que em Portugal existe pouco, 

e por outro, a questão de como se compra, se é 

mais tradicional como um projeto, ou se é mais 

compra de um serviço. 

O trabalho remoto veio acelerar os processos de 

digitalização, mas para continuar o processo de 

transformação digital é preciso ir mais além, ao 

core das empresas. Tem notado que há mais pro-

cura de soluções para transformar a organização 

desde o seu interior?

Sim, sem dúvida. No início da pandemia houve 

uma corrida, era urgente colocar as pessoas em 

casa, e foi um desafio desde as pequenas às gran-

des empresas. As grandes organizações, até por 

questões de segurança, terão tido mais dificulda-

des a fazer isso. 

Nessa altura, foi necessário fazer tudo muito de-

pressa, sem olhar muito a processo ou otimiza-

ção, e agora sim, está-se a olhar para o que isso 

está a custar, embora fosse algo urgente de fazer. 

Um dos exemplos que temos sentido muito no 

NO INÍCIO DA PANDEMIA HOUVE UMA CORRIDA, ERA URGENTE COLOCAR AS PESSOAS EM CASA, 
E FOI UM DESAFIO DESDE AS PEQUENAS ÀS GRANDES EMPRESAS. AS GRANDES ORGANIZAÇÕES, 
ATÉ POR QUESTÕES DE SEGURANÇA, TERÃO TIDO MAIS DIFICULDADES A FAZER ISSO

FACE 2 FACE
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pós-pandemia até tem vindo das áreas financeiras, onde o tema do processo 

de automatização das contas a pagar, o processo de tratamento das faturas 

e de validação, são processos que têm vindo a ser muito solicitados.  

O problema é quando começamos a digitalizar as operações, as logísticas, 

alguns processos de integração até com lojas online, por exemplo, e come-

çamos a querer avançar com outras áreas de negócio, mas o departamento 

financeiro começa a ser o problema. Depois queremos fazer coisas e não 

conseguimos porque não é possível faturar ou cobrar, não conseguimos fa-

zê-lo à velocidade do negócio, e isso começa a ser um problema. 

É aqui que temos visto uma procura muito grande, para automatizar uma 

série de processos de backoffice para que não seja o entrave. Este é um 

exemplo de coisas para as quais se estão a olhar agora no pós-pandemia. 

Quais são as soluções mais urgentes para as empresas?

Acredito que nos últimos anos tem vindo a ser feito um esforço muito gran-

de de tratarmos algumas questões relacionadas com os aspetos mais core da 

empresa, com as áreas de produção, com as áreas comerciais, com sistemas 

de apoio à produção, tem sido um tema bastante enfatizado. Tem havido 

muito investimento nestas áreas e também nas da automação e digitaliza-

ção de processos. 

Penso que esse é um fator chave e é essa a peça que falta. As empresas de-

vem começarem a olhar mais para a digitalização dos processos de negócio 

que os vai ajudar a mapear os seus processos atuais, e depois a fazer um 

processo muito mais eficiente em termos de tecnologia. Isto vai ajudá-los a 

dar o salto, não apenas tecnológico, mas um salto profundo sobre com as 

organizações se vão comportar e ser mais eficientes. Essa é a área que vejo 

que vai ter mais impacto nos próximos tempos na melhoria da produtivi-

dade das empresas. 

Até que ponto é que as empresas poderão beneficiar do PRR e das verbas 

alocadas à transição digital?

Se soubesse responder a isso acho que tinha aqui muita gente a bater-me 

à porta. Com o pouco que sabemos do que se está a passar, ouvimos falar 

em clusters de inovação, onde as empresas podem ter uma espécie de ca-

tálogo de prestadores de serviços ou de soluções para poderem usar. Acho 

que estamos todos na expectativa sobre o que querem de facto dizer essas 

iniciativas mais globais, nada disso ainda está feito, e não se sabe muito 

bem como é que vai ser entregue e como as empresas vão ter acesso a es-

tes fundos. 

Tenderia a dizer que se as empresas estiverem à espera de fazer alguma 

coisa só porque há fundos do PRR, se for essa a grande motivação, vamos 

depender em grande escala da oferta de serviços que vão aparecer nesse ca-

tálogo, em vez de olharmos para isto de um ponto de vista mais interno e 

percebermos que essa mudança terá de começar primeiro na empresa. 
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A INFORMAÇÃO É TANTA E O JARGÃO É TÃO ABRANGENTE, QUE SE NÃO CAPACITARMOS 
AS EMPRESAS COM PESSOAS COM CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIA PARA PODEREM 
ENCABEÇAR ESTES PROJETOS POR DENTRO, ELAS VÃO TER MUITOS PROBLEMAS
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Só depois, então, se tivermos a visão de que há 

necessidade de mudarmos os nossos processos, 

irmos à procura de soluções que nos ajudem a 

implementá-los, e essas soluções poderão estar ou 

não, dentro dos pacotes do PRR. 

Tem de haver aqui um grau de adaptação e per-

sonalização muito grande. Não sei o que isso vai 

trazer per se, mas gostaria, e acho que é um fa-

tor determinante, que as empresas investissem em 

recursos internos com capacidade para ter este 

pensamento e terem estas discussões internamen-

te. Isto é importante para perceber o que está a 

acontecer, quais são as ofertas que temos, quais 

as necessidades, e perceber isto além da rama. A 

informação é tanta e o jargão é tão abrangente, 

que se não capacitarmos as empresas com pes-

soas com conhecimento e experiência para pode-

rem encabeçar estes projetos por dentro, elas vão 

ter muitos problemas. 

Faltam recursos especializados nas empresas?

Acho que há uma grande falha na formação dos 

recursos dos quadros das empresas, sejam elas 

pequenas, médias ou grandes, para que as pes-

soas sejam capacitadas para estes projetos e para 

os implementarem. Isto é um mundo gigante que 

se começa a abrir e é preciso priorizar e saber por 

onde começar. Quando entramos neste caminho, 

não vamos apenas implementar tecnologia, vamos 

também alterar processos e alterar hábitos. Esta-

mos a testar a tecnologia, mas também estamos a 

testar como a organização se adapta às mudanças. 

Este cenário também pode abrir um pouco as por-

tas ao BPO, à externalização de processos quan-

do não têm os recursos internamente? 

Pode e deve. No entanto, carece da mesma capa-

cidade de compreensão do negócio. É preciso ter-

mos a capacidade de perceber o que é que pode-

mos ou devemos externalizar, e o que é devemos 

deixar do lado da empresa e quais são os diferen-

ciais do negócio. 

Na minha visão, o BPO tem de ser uma arma que 

possa ajudar a flexibilizar e a ganhar velocidade, 

que permita escalar sem ter de aumentar de uma 

vez os meus custos fixos, mas também é preciso 

fazer a diferença do que é que nesta digitalização 

de processos é core do meu negócio ou um fator 

distintivo. 
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Que mensagem gostaria de deixar para os nossos leitores?

Temos de começar por dentro, temos de olhar para a nossa empresa e per-

ceber onde é que estão as coisas, independentemente de todo o buzz ou pu-

blicidade, só vamos comprar o que realmente precisarmos, tem de haver a 

resistência a essa tentação. 

Temos de perceber qual é o obstáculo ao nosso negócio que está entre onde 

estamos hoje e para onde queremos ir. Depois de mapearmos isso e vermos 

estrategicamente para onde queremos ir, a minha recomendação é que pro-

curemos aliados que nos possam ajudar consultivamente a escolher e a dis-

cernir sobre as escolhas que existem. 

Temos de perceber todo este cenário e adaptar as ofertas ao caso particu-

lar, e um dos pontos fundamentais nisto tudo é que as empresas com que se 

relacionam tenham provas dadas neste tipo de implementação de soluções 

e ferramentas. 

Não desvalorizar o tema da transformação digital e da parte da digitaliza-

ção de processos. Devemos querer que as empresas tenham experiência na 

implementação de soluções nesta área, para nos ajudar a fazer este caminho 

cheio de obstáculos. 

E mais uma vez, enfatizar a questão de quando se começa. Deve começar-se 

por processos que envolvam a empresa o máximo possível, que no início 

não sejam muito críticos para o negócio e permitam uma curva de aprendi-

zagem. Quando houver uma maior maturidade de aprendizagem, podemos 

então digitalizar processos de negócio mais críticos. É pensar esta jornada 

de uma forma segura, mas que seja ágil e baseada em quick wins, do que 

pensar em soluções gigantes que depois nunca vamos conseguir integrar, ou 

que quando acabarmos de integrar o processo já deixou de fazer sentido. 

https://www.linkedin.com/in/carloslatourrette/
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“A ESTRATÉGIA DE TRANSFORMAÇÃO VAI MUITO 
ALÉM DA VERTENTE DIGITAL”

Os CTT têm ajudado as empresas portuguesas a fazer a sua transformação 
digital e a liderar o desenvolvimento do comércio eletrónico em Portugal.

DIANA RIBEIRO SANTOS

DIANA RIBEIRO SANTOS

COM MAIS DE 500 ANOS de atividade e com capital 100% privado desde 2014, os CTT assumem-

-se como uma empresa de serviços integrados para empresas e particulares, que vão do comércio ele-

trónico ao tradicional serviço postal.

Este portfólio inclui soluções de comércio eletrónico em toda a cadeia de valor na oferta de e-com-

merce e que vão desde garantir a presença online das empresas através do CTT Criar Lojas Online ou 

CTT Comércio Local, à vasta rede de cacifos para recolha de encomendas que está já espalhada por 

todo o país, às soluções de publicidade em formato físico ou digital com a solução CTT Ads, à com-

ponente de expresso e encomendas e às soluções de poupança, crédito e outros serviços financeiros. 

Além deste portfólio alargado, os CTT contam com uma densa rede de distribuição postal, que cobre 

toda a Península Ibérica, além da rede de retalho. Ao longo da sua história os CTT reinventaram-se 

alargando a sua área de atuação para outros setores de atividade.
- Jorge Gonçalves Santos -

Products Director dos CTT

https://www.linkedin.com/in/jorgegsantos/
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A inovação faz parte do ADN dos CTT e a empresa tem apostado na inte-

ração com startups e na busca de parceiros inovadores com soluções à me-

dida das necessidades da empresa. 

Nos últimos anos, os CTT têm feito uma forte aposta em sustentabilidade, 

tendo atualmente uma das maiores frotas alternativas do país e produtos e 

serviços para particulares e empresas. 

 

O PERCURSO

Jorge Gonçalves Santos, Products Director dos CTT, explica que chegou “aos 

CTT em 2015 para assumir a Direção de Arquitetura dentro da Direção de 

Sistemas e Informação. O desafio era grande uma vez que a empresa tinha 

acabado de ser privatizada e necessitava de se modernizar. Tinha contido 

investimentos durante vários anos devido à crise financeira e era necessário 

reduzir custos operacionais. Começámos por melhorar as infraestruturas 

com a renovação de todo o parque de servidores e desktops que estavam 

obsoletos e tinham elevados custos de manutenção. Apostámos também 

na modernização da rede de comunicações e melhorámos a segurança. Em 

simultâneo foi também melhorado o parque aplicacional, substituindo al-

guns sistemas aplicacionais que tinham muitos anos”. 

Recentemente a Direção de Sistemas e Informação foi restruturada, sendo 

substituída pela Direção de Tecnologias e Informação. Toda a direção de 

Tecnologias e informação foi reformulada com o objetivo de haver uma 

maior aproximação entre o negócio e a tecnologia.

“Assumi a direção de uma delas (Produtos) que está focada em proporcio-

nar uma experiência de excelência aos clientes sempre que interagem com 

os CTT, seja na compra de produtos ou na utilização dos nossos serviços, 

independentemente de utilizarem um canal físico ou digital ou serem uma 

empresa ou um cliente particular”, indica.

 

A ESTRATÉGIA DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DOS CTT

Para Jorge Gonçalves Santos, “a estratégia de transformação vai muito além 

da vertente digital”. Pretendem melhorar a experiência dos clientes, ofere-

CIO 2 CIO

AS PESSOAS SÃO PARTE FUNDAMENTAL DESTA TRANSFORMAÇÃO. ELAS TÊM QUE 
SENTIR QUE O SEU TRABALHO TEM UM PROPÓSITO
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cendo jornadas omnicanal onde combinam a experiência digital e a expe-

riência física na loja. Por outro lado, pretendem melhorar a eficiência, atra-

vés de uma melhor utilização dos dados que gerem ao longo dos diversos 

pontos da rede. A torre de dados é outro pilar da restruturação realizada e 

por isso foi feito um investimento em data analytics. 

Passaram assim da análise descritiva dos dados (usada para providenciar 

informação de gestão) para a vertente preditiva, que ajuda a empresa a me-

lhorar a eficiência operacional.

A sua estratégia também passa por uma mudança na forma de trabalhar, 

adotando assim uma cultura DevOps que “não é simplesmente juntar o 

desenvolvimento com as operações, mas sim uma conjugação de quatro 

fatores”:

• Cultura: “que implica a adoção de equipas multidisciplinares, acabar com 

silos, limitar dívida técnica e procura contínua de melhoria com sessões de 

retrospetiva constantes. As pessoas são parte fundamental desta transforma-

ção. Elas têm que sentir que o seu trabalho tem um propósito, é valorizada 

a aprendizagem constante, a partilha de conhecimento onde a colaboração 

entre equipas é fundamental e, claro uma liderança focada na transforma-

ção. O líder tem um papel muito relevante na transformação. Mais do que 

um gestor, tem de ser um líder ao serviço da equipa, que promove a autono-

mia ajuda a equipa a tomar decisões”;  

• Automação: “que visa aumentar a velocidade diminuindo o erro e me-

lhorando a qualidade. Só aumentando a qualidade é possível aumentar a 

velocidade e aqui a adoção de práticas de integração e entrega contínua 

são fundamentais. É necessário diminuir o tempo para disponibilizar novas 

funcionalidades e isso só se consegue com automação diminuindo os ciclos 

de colocação de entrada em produção”;  

• Medição: “é fundamental definir indicadores de performance que geram 

as evidências que efetivamente estamos a melhorar. Aqui, temos que olhar 

não só para indicadores de performance da equipa como seja a frequência 

SÓ AUMENTANDO A QUALIDADE É POSSÍVEL AUMENTAR A VELOCIDADE E AQUI A 
ADOÇÃO DE PRÁTICAS DE INTEGRAÇÃO E ENTREGA CONTÍNUA SÃO FUNDAMENTAIS

CIO 2 CIO
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com que colocamos aplicações em produção ou o tempo que demoramos a 

por uma funcionalidade disponível desde o momento em que é identifica-

da, mas também indicadores de negócio como por exemplo o incremento 

de receita decorrente da disponibilização de uma nova funcionalidade ou 

o número de novos utilizadores”;  

• Partilha: “que está relacionada com a transparência, a visibilidade e a 

transferência de conhecimento privilegiando a inteligência coletiva”. 

A implementação desta estratégia ainda está a acontecer e é feita diaria-

mente procurando a melhoria contínua. 

 

O SEGREDO  

Jorge Gonçalves Santos acredita que o fator chave são as pessoas, uma vez 

que só com colaboradores empenhados e efetivamente a colaborar e traba-

lhar em equipa podem acelerar a transformação. Por outro lado, o compro-

misso da comissão executiva neste percurso é também fundamental crian-

do um clima de confiança em que o erro é visto como uma oportunidade 

de aprendizagem. 

As principais preocupações centram-se em garantir a satisfação dos clien-

tes. Neste sentido, os CTT têm implementado várias medidas para melho-

rar o serviço ao cliente, nomeadamente o que diz respeito às encomendas e 

à criação de um canal de contacto direto entre o apoio ao cliente e os dis-

tribuidores para resolução de situações reportadas pelos destinatários.

O FUTURO

Os CTT têm como objetivo aumentar a velocidade com que lançam os 

produtos no mercado e como respondem às necessidades dos clientes. 

Para isso, pretendem criar condições em termos tecnológicos que per-

mitam uma grande agilidade, utilizando uma arquitetura em que sejam 

diminuídas ao máximo as dependências, altamente escalável de forma a 

conseguirem responder de forma rápida a um incremento ou decremento 

da procura. 

“Além disso, temos que estar preparados para trabalhar cada vez mais com 

parceiros de negócio que possam interagir connosco através das nossas API. 

É fundamental para nós fazermos parte um ecossistema em que a criação 

de valor seja feita em conjunto com os nossos clientes e com os nossos par-

ceiros”, explica.  

CIO 2 CIO
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TRANSFORM

EASYVISTA REFORÇA ESTRATÉGIA DE GESTÃO DO 
SERVICE DESK NAS DIFERENTES GEOGRAFIAS DO 

GRUPO TEIXEIRA DUARTE

A solução EasyVista Oxygénio auxiliou o grupo Teixeira Duarte na gestão do Service Desk nas 
suas diversas geografias, acelerando ainda o seu processo de transformação digital.

DIANA RIBEIRO SANTOS

A TEIXEIRA DUARTE tinha como desafio não só organizar e gerir o  

Service Desk nas diferentes geografias do grupo Teixeira Duarte, mas tam-

bém digitalizar e automatizar processos de forma a acelerar toda a trans-

formação digital da empresa, com o intuito de melhorar a prestação do ser-

viço e ganhar eficiências, ou seja, com a mesma equipa dar mais suporte, de 

melhor qualidade e ter uma atitude mais preventiva.

A SOLUÇÃO 

A utilização da EasyVista tem vindo a expandir-se dentro do grupo de uma 

forma gradual, desde 2014.
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Em 2014/2015, a Teixeira Duarte adotou a ferramenta EasyVista Service Apps -  

Phosphorus, uma vez que até aí usavam métodos tradicionais de e-mail e telefone. A 

grande mudança deu-se em 2020/21 com a evolução para a EasyVista Service Manager 

Oxygénio e com a implementação de um projeto, quase do zero, com foco nos proble-

mas que pretendiam resolver e com base numa metodologia agile e de gestão da mudan-

ça em toda a organização.

TRANSFORM

A Teixeira Duarte sentiu a necessidade de organizar o seu 

Service Desk e, ciente das dificuldades acrescidas pelo facto 

de ter diversas atividades e estar dispersa por várias geogra-

fias, resolveram adotar a solução EasyVista Service Manager 

Oxygénio. Face a outras soluções, esta apresenta vantagens 

como a facilidade de personalização, o facto de não haver a 

necessidade de recorrer a programação (o que permite obter 

um baixo TCO e um bom ROI), ser uma ferramenta capaz de 

suportar a empresa além do ITSM e a abordagem de passa-

gem de conhecimento durante os projetos de implementação. 

OS RESULTADOS 

A solução EasyVista permitiu resolver, primeiro, o proble-

ma que a Teixeira Duarte tinha de organizar o service desk 

do Grupo nas suas várias geografias. Os cerca de 1.500 uti-

lizadores de IT tiveram uma clara melhoria imediata na sua 

capacidade de resposta e resolução dos tickets, sendo que o 

portal ajudou a Teixeira Duarte na área da automatização de 

processos, e posteriormente, na área da auto ajuda através de 

chatbots e IA, o que se traduziu numa maior produtividade, 

competitividade e autonomia.
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“Sem dúvida, a facilidade de customização da EasyVista e a abordagem de 

passagem de conhecimento durante os projetos de implementação, permitiu 

à nossa equipa adquirir o know-how necessário para implementar outros 

processos para novas áreas, sem necessidade de recorrer a consultores ex-

ternos. Contamos já com seis áreas diferentes e com mais de dez catálogos 

de serviços, diferentes por área e/ou por geografia”, explica Rui Pedroso, 

Diretor de Tecnologias de Informação da Teixeira Duarte.

A EasyVista disponibiliza a existência de catálogos por áreas o que permite, 

tendo em conta a realidade das várias geografias, filtrar e segregar a infor-

mação em conformidade por localização dos utilizadores.

Com a EasyVista, através do portal ConnecTD desenvolvido para a Teixei-

ra Duarte, os cerca de três mil colaboradores da empresa com acesso a um 

único dispositivo obtiveram uma clara melhoria e eficiência ao nível da res-

posta e resolução dos seus tickets. 

Segundo Paulo Magalhães, Vice-Presidente para o Sul da Europa da  

EasyVista, o feedback do cliente foi bastante positivo. “A Teixeira Duarte 

vê a EasyVista como uma ferramenta capaz de suportar a empresa além do 

ITSM e, por essa mesma razão, outras áreas orgânicas dentro da Teixeira 

Duarte já começaram a utilizar as soluções para gerir a prestação do ser-

viço. Um facto a reter: em 2021 a Teixeira Duarte registou cerca de 70 mil 

pedidos na ferramenta - onde é possível gerir o nível de cumprimento e a 

satisfação dos colaboradores”.

Quanto a projetos futuros, o Grupo pretende automatizar cada vez mais 

processos, recorrendo a IA e a chatbots, sendo que a EasyVista irá conti-

nuar a prestar apoio também a esse nível através de outro produto, o EV 

Self Help, que permitirá fazer uma gestão inteligente do conhecimento e, 

através de chatbots, fornecer aos clientes uma forma muito mais natural 

e lógica para o ser humano poder interagir com o conhecimento e obter a 

sua auto ajuda. 

TRANSFORM
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RUI DAMIÃO

IDC SECURITY ROADSHOW: 
“HÁ MUITAS ORGANIZAÇÕES A APROVEITAR O AUMENTO DAS 

AMEAÇAS PARA LEVAR A SEGURANÇA PARA O NEGÓCIO”

O IDC Security Roadshow voltou a marcar presença em Lisboa e mais de mil 
pessoas inscreveram-se para assistir ao evento.

A IDC VOLTOU A REALIZAR o Security Roadshow, com o tema da cibersegurança 

a ser tão importante neste início de ano, principalmente após os recentes ciberataques 

contra empresas portuguesas.

Coube a António Gameiro Marques, Diretor-Geral do Gabinete Nacional de  

Segurança (GNS), o keynote de abertura, intitulado de “Políticas Públicas de  

Cibersegurança em Portugal”. Notou que o início de 2022 mostra que os cibera-

taques não acontecem apenas lá fora, relembrando que várias empresas conheci-

das de uma grande parte do grande público têm sofrido ciberataques que param 

a sua atividade e, assim, impactam a vida dos portugueses.

O Diretor-Geral do GNS apresentou a Estratégia Nacional de Segurança do  

Ciberespaço (ENSC), criada para o período entre 2019 e 2023; o objetivo, diz, é 
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que Portugal “seja um país seguro e próspero através de uma ação inovadora,  

inclusiva e resiliente, que preserve os valores fundamentais do Estado de  

Direito democrático e garanta o regular funcionamento das instituições face 

à evolução digital da sociedade”.

Esta Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço rege-se por princí-

pios e objetivos estratégicos. Entre os princípios é possível encontrar a sub-

sidiariedade, a complementaridade e a proporcionalidade. Já do lado dos 

objetivos estratégicos, a ENSC procura maximizar a resiliência, promover 

a inovação e gerar e garantir recursos. A ENSC tem como principais eixos 

a governação, cooperação (nacional e internacional), a investigação, desen-

volvimento e inovação, a resposta, a prevenção, educação e sensibilização 

e, por último, a proteção.

Para o futuro, diz o Diretor-Geral do GNS, os objetivos passam por criar 

um programa nacional de formação avançada em cibersegurança em con-

junto com os politécnicos portugueses e para que seja possível não obri-

gar a concentração dos estudantes apenas em Lisboa ou no Porto, por 

exemplo.

“CIBERSEGURANÇA ESTÁ A EVOLUIR PARA O NEGÓCIO”

Durante uma mesa-redonda com a presença de João Pinto, CISO da  

Câmara Municipal da Amadora, de Josué Delgado, CISO do Grupo  

Lusíadas Saúde, e Pedro Mello, Territory Channel Manager da Sophos  

Portugal, foi possível perceber a importância das ferramentas de deteção e 

resposta de ameaças junto das organizações nacionais.

Josué Delgado referiu que “a temática da cibersegurança está a evoluir para 

o negócio” e, no geral, se tem assistido a um “incremento das ameaças de 

toda a superfície de ataque das organizações que trazem um desafio”.

“Há muitas organizações a aproveitar o aumento das ameaças para levar 

a segurança para o negócio”, refere o CISO do Grupo Lusíadas Saúde. “O 
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tema é como se casa isto com a deteção e resposta; para nós, isto é funda-

mental e estamos a fazer tudo o que é possível para sermos resilientes e es-

tarmos seguros”, completa.

Abordando a perspetiva de uma entidade pública – neste caso, uma câmara 

municipal – João Pinto indica que “o simples facto de sermos certificados”, 

com a certificação ISO 27001, “deu-nos as ferramentas para analisar os 

ativos, os riscos e compreender um bocadinho melhor o que está em causa, 

passando isso para o executivo”.

Ao mesmo tempo, os incidentes recentes em Portugal “facilitaram bastante 

o trabalho” de justificar os investimentos nestas áreas; “neste momento, é 

muito mais fácil convencer quem quer que seja dos problemas que existem 

e dos riscos associados”, acrescenta.

Para Pedro Mello, “os incidentes de segurança que existiram no início do 

ano relembrou [as organizações] da necessidade de resiliência. Hoje, não 

há horas para despoletar ataques; as equipas têm de estar disponíveis 24 

horas por dia, sete dias por semana”. Ao mesmo tempo, diz, “de nada vale 

termos consolas de monitorização se ninguém está a olhar para elas. É pre-

ciso capacitar as equipas para manter essa deteção e resposta”.

BALANÇO DO EVENTO

Gabriel Coimbra, Group Vice-President e Country Manager da IDC, indi-

cou, em declarações à IT Insight, que “a segurança está no topo da agenda 

do IT e, também, felizmente, dos responsáveis máximos das organizações. 

Termos hoje mais de mil pessoas inscritas no evento – quer no digital, quer 

no físico – mostra isso e comprova essa preocupação”.

“Hoje, ainda não há uma solução para garantir a segurança a 100% das 

organizações. As organizações têm de ter uma abordagem de resiliência e 

de aprendizagem para conseguirem evoluir e ser cada vez mais resilientes 

aos ataques” cibernéticos, conclui Gabriel Coimbra. 
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