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5I. GOVERNANCE

O ano de 2013 marcou a entrada da APDC num novo ciclo, com a eleição, em 
janeiro, dos novos corpos sociais para o triénio 2013/2015, processo que envolveu 
todos os stakeholders da Associação. 

Para este novo mandato, foi definido pela Direção da APDC um Plano de Ação que 
visa reforçar o papel da Associação enquanto plataforma de debate e reflexão dos 
temas decisivos e mobilizadores das TIC e New Media. Sendo o setor cada vez mais 
horizontal à economia, que se assume como motor para que Portugal possa voltar a 
entrar na rota do crescimento sustentado, e tendo em conta que se vivem tempos 
particularmente desafiantes, impõe-se a busca conjunta de soluções que acelerem 
o desenvolvimento do País.

Nesse sentido, a aposta da APDC para o triénio que começou em 2013 passa 
pela abertura da Associação e da indústria que representa aos demais setores de 
atividade, através da realização de projetos e iniciativas que envolvam todos os 
players num debate o mais abrangente possível, de onde resultem novas ideias e 
perspetivas que permitam a criação de valor. 

Para reforçar a força do setor das TIC e New Media e do seu associativismo no 
panorama nacional, a APDC definiu também uma estratégia de aproximação às 
demais associações do setor, através de protocolos de parceria e colaboração. Esta 
estratégia visa a realização de iniciativas conjuntas sobre temas estruturantes e 
decisivos, que ganham desta forma uma maior relevância no panorama nacional.     

Para garantir a prossecução dos seus objetivos, a APDC procedeu em Assembleia 
Geral a uma alteração estatutária no sentido de garantir uma maior abertura da 
Associação ao exterior. 

I. GOVERNANCE
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1.
ELEIÇÕES

2.
NOVOS CORPOS
SOCIAIS

As eleições para os novos corpos sociais da APDC do triénio 2013/2015 decorreram 
a 8 de janeiro, no hotel Sheraton, tendo registado uma adesão significativa dos 
associados. 

A lista única candidata, liderada por Rogério Carapuça, foi eleita em Assembleia 
Geral Extraordinária convocada para o efeito.

Composição dos corpos sociais eleitos para o Triénio 2013/2015

DIREÇÃO

Presidente
Rogério Carapuça

Novabase

vogal
António Neto

Alcatel-Lucent

vogal
Nuno Carvalho
Cisco Systems

vice-Presidente
hugo Figueiredo

Optimus

vogal
Rolando de Oliveira

Controlinveste

vogal
Manuel

Castelo-Branco
CTT

vice-Presidente
Pedro Leitão

Portugal Telecom

vogal
José Manuel Paraíso

IBM Portugal

vogal
Manuel Lopes da Costa

HP

vice-Presidente
Cristina Perez

Vodafone

vogal
Pedro queirós

Ericsson

vogal
Eduardo Fitas

Accenture

vogal
Leonor Almeida

NSN

vogal
António Beato Teixeira

RTP

vogal
Luís Lopes

ZON
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3.
PLANO AÇÃO
2013-2015

AssEMBLEIA GERAL

Presidente:   Pedro Norton (Impresa)
Vice-Presidente:  Eduardo dos Santos Pinto (Refertelecom) 
Secretário:  Paulo Carvalho (SAP)
Vogal Suplente:  Pedro Morais Leitão (ONI)
Vogal Suplente:  José Luís Almeida Mota (FPC)

CONsELHO FIsCAL

Presidente:  António Robalo de Almeida (PT)
Vice-Presidente:  António Lagartixo (Maksen)
Secretário:  Vanda Jesus (Microsoft)
Vogal Suplente:  Francisco Morais Antunes (Novabase)
Vogal Suplente:  José Carlos Gonçalves (CGI)

A 18 de fevereiro de 2013 realizou-se, na Fundação Portuguesa das Comunicações, 
uma sessão de apresentação do Plano de Ação da APDC para o triénio 2013-2015. 
Este plano foi apresentado pelo Presidente da Direção, Rogério Carapuça, e assenta 
em três grandes Linhas de Ação: 

• Criação de um conjunto consistente e mobilizador de iniciativas em torno de 
temas de relevo para o setor;
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• Resposta aos desafios dos outros setores, através do desenvolvimento de 
atividades que identifiquem como é que as TIC e New Media podem ser uma 
alavanca de transformação das diversas cadeias de valor e um aliado decisivo na 
aportação de riqueza acrescentada;

• Reforço da força do movimento associativo empresarial, mediante o estreitar de 
relações e da construção de parcerias. O objetivo é que da união de esforços resulte 
um acréscimo de valor para o setor, mantendo-se sempre as especificidades e as 
contribuições de cada Associação.

A Direção entende que, depois de quase três décadas de vida da Associação – 
que comemora em 2014 o seu 30º aniversário, e tendo em conta as profundas 
mudanças que ocorreram no setor e no País, a APDC tem que evoluir e reforçar o 
seu papel, enquanto plataforma de debate e reflexão das TIC e New Media. A APDC 
é hoje uma associação de profissionais e de empresas, que representam cerca 
de 8% do PIB português e 80 mil empregos. Sendo este um setor cada vez mais 
transversal a todos os negócios, tanto em Portugal como no estrangeiro, o caminho 
passa pela abertura do setor e da APDC ao exterior.

Através da realização de um conjunto consistente e mobilizador de iniciativas, 
a APDC tem como objetivo para o triénio analisar os desafios dos vários setores 
de atividade, as suas tendências de negócio e as suas necessidades tecnológicas 
e de comunicações e a forma como as TIC e New Media poderão dar resposta a 
essas tendências e necessidades. A Direção da APDC entende que só assim o setor 
poderá continuar a crescer, contribuindo para o desenvolvimento sustentado do 
tecido empresarial e da economia nacional como um todo, numa conjuntura em que 
os desafios são múltiplos.

Em paralelo, a Direção da APDC está apostada neste mandato em reforçar a força 
do setor, através de uma aproximação crescente às demais Associações e da 
celebração de acordos de colaboração. O objetivo é garantir a realização de eventos 
e iniciativas fortes e representativas, que prestigiem o setor e as suas empresas, 
sendo certo que cada uma das Associações mantém o seu respetivo ADN.        

Através do desenvolvimento desta estratégia, com a realização de eventos e de 
iniciativas que marquem a agenda nacional e que criem valor, pretende-se que a 
APDC reforce o seu papel enquanto voz forte e respeitada no setor e no País. 
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4.
MODELO DE
GOVERNANCE

5.
ALTERAÇÕES
NA DIREÇÃO

A Direção é o órgão social que propõe a estratégia a seguir pela APDC e que orienta 
e acompanha todos os projetos desenvolvidos no âmbito do Plano de Ação definido 
para o triénio.

Para concretizar este Plano de Ação, a APDC conta os seguintes orgãos de apoio à 
Direção: 

• Um Colégio de Comissários, composto por responsáveis convidados cuja missão 
é dialogar com os principais stakeholders - do sistema científico e tecnológico 
nacional, profissionais do setor, jovens, Governo, media ou público em geral – na 
organização, coordenação e acompanhamento das iniciativas a desenvolver nas 
áreas que representam.

• Uma Comissão Técnica e Científica, composta por personalidades convidadas 
da vida política, económica e social, que enquadram e validam as iniciativas 
desenvolvidas no âmbito da APDC de definir as grandes tendências de negócio 
dos vários setores e as respostas das TIC a essas tendências.

• Uma Equipa Técnica Permanente junto da Direção, que agrega responsáveis das 
TIC e New Media e representantes dos vários setores de atividade analisados, 
para debater as suas tendências e necessidades específicas e as respostas mais 
adequadas.

• Um Conselho Consultivo, composto por personalidades convidadas de 
reconhecido mérito no panorama nacional, que está vocacionado para refletir e 
aconselhar a Direção sobre as tendências, requisitos e necessidades dos outros 
setores e sobre a definição das respostas mais adequadas do setor.

Por vários motivos, registaram-se ao longo do ano algumas alterações na 
composição inicial da Direção. 

Assim, Leonor Almeida, Manuel Lopes da Costa e António Neto deixaram a Direção 
da APDC, tendo sido cooptados para estes lugares:

José Delgado
NSN

José Correia
HP

Guive Chafai
Alcatel-Lucent
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6.
ALTERAÇÃO
DE ESTATUTOS

Foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária, realizada a 4 abril, a alteração de 
Estatutos da APDC.

A proposta de alteração de quatro artigos dos estatutos (artigos 3º, 8º, 20º e 
22º) teve por objetivo modernizar e adequar os estatutos da APDC à realidade do 
mercado em que a Associação desenvolve a sua atividade.

Assim, foi redefinido o objeto social da APDC, modernizado numa perspetiva de 
evolução da atividade da Associação, passando a contemplar expressamente a 
“contribuição para o estudo, o debate e a divulgação dos problemas das comunicações, 
das tecnologias de informação, new media e outras áreas, promovendo ideias e  
iniciativas, no âmbito da APDC, que favoreçam o desenvolvimento do sector em 
articulação com a sociedade civil”.

Já na flexibilização do funcionamento da APDC, procedeu-se a uma alteração que 
permitirá o alargamento do número de vice-presidentes da Direção, assim como a 
simplificação das regras em caso de representação da Associação. 

Procedeu-se ainda ao alargamento da representatividade e flexibilização da 
composição do Conselho Consultivo, adequando a composição e as regras de 
funcionamento e objetivos deste órgão consultivo da Direção e transformando-o 
num fórum de relacionamento entre a Associação e os outros setores da atividade 
económica.
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A APDC tinha no final de 2013 um total de 554 Associados Individuais ativos. 

Com o objetivo de tornar mais eficaz e eficiente o contato com os seus 
Associados Individuais, a APDC desenvolveu durante os últimos anos um projecto 
de actualização da sua Base de Dados. hoje, fruto desse projeto, a Associação 
consegue manter um contacto mais estreito e eficiente com os seus Associados.

Ao longo do ano foram desenvolvidas diversas iniciativas dirigidas aos Associados 
Individuais, tais como:

• Implementação de uma política de acesso aos eventos da APDC mais favorável;
• Sorteio de 100 entradas para o Congresso das Comunicações;
• Envio de Newsletter e Mailings com todas as novidades da Associação e do setor;
• ‘Página do Associado’, na revista Comunicações, um espaço específico para a 

opinião do Associado Individual;
• Celebração de parcerias para a oferta de benefícios aos Associados APDC.

Em 2013, registaram-se um total de 20 adesões à base de Associados Individuais.

II. ASSOCIADOS

1. 
ASSOCIADOS
INDIVIDUAIS



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 
2013

12

A APDC encerrou 2013 com um total de 108 Associadas Institucionais.

Ao longo do ano, registou-se a adesão de 7 novas Associadas Institucionais. Em 
paralelo, verificou-se o cancelamento da inscrição de 8 empresas. Na maioria dos 
casos, as desistências tiveram por base dificuldades financeiras ou processos de 
fusão.

NOvAs AssOCIADAs EM 2013
CAPGEMINI

DYNAYS

FACEBOOK

ENTERAYS NETWORKS

INSTALPLUS

KONICA MINOLTA

PRICE WATERHOUSE COOPERS

Empresas/instituições que solicitaram o cancelamento da quota em 
2013: 

• ANA – Aeroportos de Portugal
• APBA
• AT Kearney
• Cabovisão
• INABENSA Portugal
• NEC Portugal
• Nolimits Consulting
• Sony Portugal

2. 
ASSOCIADOS
INSTITUCIONAIS
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Os patrocínios anuais da APDC desempenham um papel fundamental 
na prossecução dos objetivos da Associação. São os patrocinadores que 
viabilizam o Plano de Atividades definido pela Direção da APDC, numa aposta 
estratégica nas iniciativas propostas para realizar no decurso de cada ano.

Em contrapartida, a APDC envolve estas empresas em todas as atividades 
que desenvolve, oferecendo um conjunto diversificado de benefícios aos mais 
variados níveis. A duração dos patrocínios anuais é contabilizada entre Julho e 
Junho do ano seguinte.

Existem 3 tipologias de patrocínios anuais, com níveis de envolvimento 
distintos:

PATROCINADOR GERAL
É a modalidade que assegura um maior envolvimento nas atividades da APDC, não só pelas 
contrapartidas em termos de visibilidade, mas essencialmente pela participação ativa em 
momentos estratégicos da vida da Associação e do setor.

APOIANTE GERAL I
Também com grande visibilidade para a marca, permite o envolvimento, a nível estratégico, 
em alguns dos projetos da APDC.

APOIANTE GERAL II
Esta modalidade permite uma presença constante em todas as atividades da APDC.

III. PATROCINADORES
ANUAIS
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Face ao ano anterior, registou-se em 2013 a entrada da Altran, Microsoft e 
GFI na categoria de Apoiante Geral II.

Verificou-se a alteração de estatuto da Ericsson e da Portugal Telecom, que 
passaram de Patrocinador Geral para Apoiante Geral I e a não renovação do 
patrocínio da Refer Telecom na modalidade Apoiante Geral I

Na modalidade Parceiros APDC, destinada a empresas que prestam serviços 
considerados essenciais ao funcionamento da Associação e que beneficiam 
de contrapartidas ao mesmo nível do Apoiante Geral II, contámos com as 
entidades JLM & Associados e Viatecla.

Patrocinadores Gerais APDC

Apoiantes Gerais I APDC

Apoiantes Gerais II APDC

Parceiros APDC
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IV. COMUNICAÇÃO APDC

1.
APDC
MULTIPLATAFORMA

MEIOS INDICADORES 2012 2013

SITE APDC

SITE CONGRESSO

NEwSLETTERS

LINKEDIN*
perfil empresa

FLICKR

TwITTER

FACEBOOK

yOUTUBE

LINKEDIN

Visitas (nº absoluto de visitantes únicos)
Visualizações de página
Visualizações por página

Visitas

Nº envios
Nº contactos

Nº de álbuns

Tweets
Seguidores

Fãs

Subscritores

Seguidores

Integrantes Grupo

38.876
101.269
7.821

10.366

75

12.349
1.194

1.528

47

-------

641

41.382
136.855
16.817

-------

112
65.883

76
49.850

88

16.416
1.380

2.259 +48%

+15%

52

280

+10%

801 +25%

*criado em 2013

Assumir-se como uma “APDC always on” é o conceito que está subjacente 
à aposta reforçada da Associação em disponibilizar uma plataforma de 
comunicação e de conhecimento que permita uma interação permanente com 
os associados, os profissionais TIC, os stakeholders e a sociedade em geral. 

Neste âmbito, a APDC prosseguiu em 2013 com o plano de dinamização e 
de integração das diferentes plataformas e com um plano de comunicação 
integrado que incluiu os vários canais onde a APDC marca presença: site, TV 
APDC, Facebook, Twitter, Flickr, youtube e Linkedin. 

No final do ano, o saldo foi positivo. Registou-se um aumento significativo do 
número de seguidores da APDC nos seus canais digitais.
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sITE
O site APDC ocupa um papel central na estratégia da APDC, enquanto 
plataforma de comunicação e de conhecimento.

Em 2013, procederam-se a algumas atualizações. A mais relevante foi 
a integração do site do Congresso das Comunicações no site da APDC, 
apostando-se no site APDC como porta de entrada para toda a informação e 
comunicação APDC. Assim, o Congresso anual da APDC, que até 2013 tinha 
um site autónomo para divulgação de toda a informação associada ao evento, 
passou a estar integrado no site através de um canal específico, denominado 
Congresso das Comunicações.

Para além desta alteração estratégica, procedeu-se ainda à introdução de um 
novo layout do site e à reformulação do canal Eventos, tendo sido criada uma 
agenda de eventos – da APDC e do setor - na abertura do canal.

Tv APDC
Neste canal de televisão online, é possível assistir/rever os vídeos de todas as 
atividades que vão sendo desenvolvidas pela APDC. Estavam disponíveis no 
final de 2013 um total de 127 vídeos, tendo sido adicionados 33 vídeos no 
decurso do ano.

REvIsTA COMUNICAÇÕEs
A revista, no âmbito desta oferta multiplataforma, publica anualmente 
quatro edições: duas temáticas, a edição especial do Estado da Nação das 
Comunicações e a edução que apresenta a reportagem do Congresso.

Para além das edições em papel, a Comunicações pode ser consultada através 
de IPAD ou de um browser web. Estão disponíveis atualmente em formato 
digital um total de 58 edições da revista.

REDEs sOCIAIs
A APDC tem já uma forte presença nas redes sociais - Twitter, Linkedin, 
Facebook e Flickr - através das quais promove as suas iniciativas e divulga as 
principais notícias em destaque do setor das TIC e New Media.

Em 2013, foi criado o “perfil empresa” APDC no LinkedIn, que conta já com 
280 seguidores.
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www.apdc.pt

tv.apdc.pt

comunicacoes.apdc.pt
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DIRETÓRIO GLObAL DAS TIC
A APDC renovou em 2013 a parceria com a IDC, através da publicação de 
mais uma edição do “Diretório Global das TIC”. Esta edição foi lançada no 23º 
Congresso das Comunicações, em novembro.

O Diretório pretende ser um documento fundamental de consulta em detalhe 
das empresas das TIC, assumindo-se como uma base de dados profissional 
que fornece um retrato completo do setor. Trata-se de um instrumento de 
trabalho e um manual de consulta obrigatória.

A edição 2013 não incluiu a rubrica específica dedicada aos profissionais do 
sector, por se considerar não ser suficientemente representativa do setor. 

A estratégia da Direção da APDC - de ter uma Associação cada vez mais 
forte e interventiva, que promova o desenvolvimento do mercado e a 
criação de valor para todos os Associados, contribuindo ativamente para o 
desenvolvimento económico e social sustentado do País - teve reflexo nos 
Media nacionais.

As várias atividades que foram sendo desenvolvidas ao longo de 2013, 
culminando no Congresso das Comunicações, registaram uma forte visibilidade 
em todos os meios de Comunicação Social.

Exemplo paradigmático do interesse nas atividades da APDC foi o Congresso. 
No evento estiveram presentes mais de 100 jornalistas dos vários Órgãos de 
Informação, desde a Imprensa escrita, até à Televisão, Rádio e meios online. 
Previamente ao Congresso, no seu decurso e depois da sua realização, foram 
publicadas cerca de 640 notícias.

2.
APDC
NOS MEDIA
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V. INICIATIVAS

1.
ESTUDO
“TENDÊNCIAS”

A APDC desenvolveu em 2013 o estudo “TENDÊNCIAS – Tendências de 
Negócio e o Papel das TIC”, projeto que se inseriu nos objetivos estratégicos 
definidos pela Direção e no Plano de Ação para o triénio.

Este trabalho teve por objetivo a identificação das principais tendências de 
negócio nos vários setores de atividade da economia nacional e a forma como 
as TIC podem vir a acelerar as tendências identificadas. A modernização 
induzida pelas TIC garante mudanças aceleradas e vantagens e ganhos 
essenciais ao desenvolvimento sustentado em todas as áreas de atividade.

Assumindo o setor um papel essencial, tanto na resposta às megatendências 
como às grandes tendências nos vários setores de atividade, este estudo 
analisou as principais megatendências e as tendências específicas de quatro 
setores de atividade - Saúde, Indústria, Energia e Banca. Foram definidas ainda 
as principais e potencias respostas das TIC a estas tendências. O objetivo é 
saber endereçar corretamente todas estas tendências, desenvolvendo novas 
áreas de diferenciação, assentes no conhecimento, empreendedorismo e na 
inovação tecnológica, explorando todo o potencial da revolução tecnológica 
para criar uma nova vaga de oportunidades de negócio.

Este estudo, apresentado no 23º Congresso das Comunicações, contou com 
a colaboração e testemunhos de vários protagonistas dos setores em análise.

Colaboraram na elaboração do estudo Bruno Casadinho (Altran), Bruno Martinho 
e Luis Pedro Duarte (Accenture), Carla Pedro (Cisco), Cristina Semiao (IBM), Jose 
Fernandes e Miguel Carvalho (Microsoft), Miguel Rolo (Novabase).
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2.
23º CONGRESSO
DAS COMUNICAÇÕES

BUsINEss TRENDs

DATAS: 13 E 14 NOVEMBRO
LOCAL: CCL
Nº PARTICIPANTES: 1416

Numa conjuntura de múltiplos desafios e profundas transformações, identificar 
as principais tendências de vários setores de atividade e analisar a forma como 
as TIC e New Media poderão contribuir para acelerar a implementação dessas 
tendências foi o objetivo do 23º Congresso. Sendo as TIC uma indústria 
transversal e assumindo-se como motor de competitividade, inovação e 
produtividade, tem um papel fundamental como catalisadora e aceleradora 
do desenvolvimento sustentado dos demais setores da economia nacional.

Mas para que a indústria das TIC possa desenvolver as respostas mais 
adequadas às necessidades dos demais setores da economia, é preciso 
identificar quais são as grandes tendências das várias atividades. No 23º 
Congresso das Comunicações, elegeram-se quatro grandes áreas da economia 
para analisar as respetivas tendências de negócio - Banca, Energia, Saúde e 
Indústria.

O Congresso marcou a abertura da APDC, de uma forma sistemática, aos 
demais setores da economia. Com este movimento, sublinhou-se a natureza 
transversal do setor e a importância que tem no aumento da inovação, 
eficiência e eficácia das soluções que todos os setores irão construir com 
recurso às TIC.

Promoveu-se ainda a aproximação das Universidades às Empresas e às 
Organizações, definindo tendências e estratégias de reforço da cooperação e 
de desenvolvimento de parcerias. E foram analisadas as principais tendências 
das TIC e New Media, como a mobilidade, cloud computing e outsourcing.

Como plataforma de debate e reflexão de temas decisivos e mobilizadores 
das TIC e New Media, a APDC pretendeu com o 23º Congresso marcar a 
agenda nacional e contribuir para a busca conjunta de soluções que acelerem 
o desenvolvimento da economia portuguesa.

Roberto Carneiro foi o Presidente do 23º Congresso das Comunicações. 
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INICIATIvAs PARALELAs

INNOVATION LOUNGE
A decorrer em paralelo com o Congresso, o espaço do Innovation Lounge 
manteve a lógica de networking com o objetivo de potenciar contactos 
privilegiados entre empresas, comunicação de marca e apresentação de 
produtos e serviços inovadores. Este ano este espaço apresentou um layout 
diferente das edições anteriores, ao reservar o espaço central para almoços e 
coffee-breaks. Esta disposição aumentou consideravelmente a circulação de 
pessoas no espaço, trazendo uma dinâmica acrescida ao Innovation Lounge.

TALENTOS NOVA GERAÇÃO
Mais uma vez, a APDC desafiou as universidades portuguesas a trazerem ao 23º 
Congresso das Comunicações os melhores alunos dos cursos mais diretamente 
ligados a esta indústria.

A Iniciativa Talentos de Nova Geração visa levar ao Congresso os jovens talentos 
portugueses, incentivando a sua participação num debate alargado sobre o futuro 
e promovendo a sua interação com os players do mercado.

No programa do Congresso destacaram-se 2 sessões com especial interesse para 
este target: “Ensino Superior: que papel no novo contexto económico” e “As TIC, 
a Inovação e o Empreendedorismo”, às quais os jovens aderiram com entusiasmo.
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3.
CONFERÊNCIAS

CLOUD COMPUTING: 
FUTUROLOGIA OU INEvITABILIDADE?

DATA: 23 MAIO
LOCAL: CCB
Nº PARTICIPANTES: 260

PRINCIPAIs IDEIAs
Esta Conferência reuniu todos os players da cadeia de valor, assim como 
clientes, num momento de reflexão sobre o mercado do Cloud Computing. 
Analisou-se a situação atual e as principais tendências, tanto ao nível mundial 
como europeu e nacional, assim como os principais fatores críticos de sucesso 
e barreiras, o ecossistema de fornecedores, a visão dos clientes, as estratégias 
e as propostas de valor e as alterações tecnológicas e de mercado. Ninguém 
tem dúvidas de que o Cloud Computing tem um potencial de desenvolvimento 
enorme. Antecipa-se um aumento significativo da procura de soluções na 
‘nuvem’ por parte das empresas e organizações, num processo de mudança 
de paradigma que está ainda apenas a começar. 
Da parte dos fornecedores, a tecnologia está disponível, o ecossistema 
consolida-se e as ofertas são cada vez mais à medida do cliente. Mas 
precisam de reforçar a informação sobre o valor das suas propostas, para que 
os utilizadores definam estratégias sustentadas de desenvolvimento na cloud 
que vão muito além da mera redução de custos.

MOBILE FORUM PORTUGAL

DATA: 3 jULHO
LOCAL: CCB
Nº PARTICIPANTES: 325

PRINCIPAIs IDEIAs
A APDC realizou, em parceria com a ACEPI e o Mobile Marketing Association, 
o Mobile Forum Portugal 2013. A iniciativa teve por objetivo a análise das 
várias vertentes do negócio do mobile, tendo para isso reunido todos os 
intervenientes da cadeia de valor.
E apesar do potencial do mobile ser enorme, as empresas portuguesas 
ainda não têm uma estratégia bem definida para esta área cada vez mais 
crítica para qualquer negócio. Numa altura em que dispara a procura 
de dispositivos móveis e a velocidade de acesso das redes móveis. E 
num mercado onde os consumidores querem cada vez mais ofertas em 
mobilidade. Para as TIC, o desafio também é grande, porque precisam de 
saber como monetizar as suas ofertas móveis e personalizar cada vez 
mais os seus serviços. 
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PORTUGAL NUM MUNDO GLOBAL

DATA: 3 OUTUBRO
LOCAL: CCB
Nº PARTICIPANTES: 145

PRINCIPAIs IDEIAs
Nesta Conferência identificaram-se oportunidades, barreiras e desafios ao 
investimento e ao crescimento. As multinacionais presentes em Portugal 
estão para ficar. E para reforçar investimentos. Apesar de nos seus mercados 
de origem a imagem do País não ser das melhores ou ser mesmo quase 
desconhecida, há um conjunto de vantagens significativo que permite a 
atração do investimento. Mas há também problemas que têm que ser 
ultrapassados. Já na internacionalização das empresas portuguesas, as 
condições de sucesso passam por ter uma operação saudável, pela aposta 
na diferenciação, pela capacidade de mudança, por parcerias locais e pela 
criação de redes. Todas querem continuar a crescer lá fora nas mais variadas 
geografias, para compensar a estagnação cá dentro.
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sECRETáRIO DE EsTADO DAs OBRAs PúBLICAs, 
TRANsPORTEs E COMUNICAÇÕEs 
sérgio Monteiro

DATA: 7 MAIO
LOCAL: HOTEL TIARA PARK
Nº PARTICIPANTES: 160

PRINCIPAIs IDEIAs
Neste Jantar-Debate, o objetivo foi refletir, em conjunto com o Secretário 
de Estado das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, que tem a 
tutela do sector, sobre o papel das TIC na retoma da economia e traçar um 
ponto de situação sobre os objetivos e estratégia do Governo para esta 
indústria. Segundo Sérgio Monteiro, o papel do Estado nas comunicações 
é garantir a certeza, a estabilidade e a eficácia regulatória. De forma a 
promover o investimento e a concorrência num sector que tem um papel 
fundamental no desenvolvimento do País e tem sido um exemplo de 
crescimento, abertura e desenvolvimento. 
Esta é uma estratégia que credibiliza e acrescenta valor a Portugal no 
cenário europeu e que é garantida por um “regulador forte” em que “o 
Governo confia plenamente”. 
Neste jantar-debate, foi implementado um novo modelo, criando-se um 
painel de debate no final da apresentação de Sérgio Monteiro, moderado 
por dois conhecidos jornalistas: Nicolau Santos (Expresso) e Sérgio 
Gonçalves (Reuters).

ALMOÇO-DEBATE
Com secretário de Estado para a Modernização 
Administrativa

DATA: 12 SETEMBRO
LOCAL: HOTEL REAL PALÁCIO
Nº PARTICIPANTES: 17

A APDC realizou mais um encontro reservado, que teve como convidado o 
Secretário de Estado para a Modernização Administrativa, Joaquim Costa. O 
objetivo foi debater, em ambiente informal, os principais desafios tecnológicos 
da Administração Pública e no processo de modernização e analisar quais as 
respostas mais adequadas que as TIC poderão dar, enquanto sector indutor 
de modernidade e de competitividade da economia.

4.
jANTARES/
ALMOÇOS DEbATE
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JANTAR-DEBATE
Com vice-Presidente da Comissão Europeia, Neelie Kroes

DATA: 8 OUTUBRO
LOCAL: RITZ FOUR SEASONS
Nº PARTICIPANTES: 29

A vice-presidente da Comissão Europeia e responsável pela Agenda 
Digital europeia – Neelie Kroes, deslocou-se a Lisboa para analisar com as 
entidades portuguesas o novo pacote de medidas para as comunicações 
europeias, anunciado em setembro, no âmbito de uma ronda pelos países-
membros para ouvir as sensibilidades sobre as propostas. Neste âmbito, e 
para uma reflexão sobre o que se pretende e as eventuais consequências 
destas medidas no mercado, reuniu-se com os representantes das 
principais empresas das TIC e New Media nacionais, assim como da defesa 
do consumidor e da I&D nacional, num encontro reservado organizado 
pela APDC em cooperação com a CE. Estiveram presentes neste jantar o 
Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações e o 
Secretário de Estado para a Modernização Administrativa.

JANTAR-DEBATE
Com secretário de Estado para as Telecomunicações 
de Angola, Aristides safeca

DATA: 4 DEZEMBRO
LOCAL: HOTEL TIARA PARK
Nº PARTICIPANTES: 218

PRINCIPAIs IDEIAs
Este Jantar-debate, uma iniciativa conjunta APDC e AICEP, teve como orador 
convidado Aristides Safeca, Secretário de Estado para as Telecomunicações 
do Ministério das Telecomunicações e Tecnologias das Comunicações de 
Angola. Na sua intervenção, Aristides Safeca abordou a visão do setor das 
comunicações em Angola, as oportunidades do mercado africano para os 
países da lusofonia e as parcerias institucionais e de negócios a potenciar 
entre empresas portuguesas e angolanas.
O encontro contou com a participação de cerca de 30 representantes de 
empresas de comunicações dos PALOP, o que permitiu potenciar o networking 
com empresários nacionais.
No decorrer do evento, foi assinado um protocolo de cooperação entre a APDC 
e a AICEP, no âmbito dos países de língua oficial portuguesa, para a promoção 
de iniciativas em conjunto que permitam o desenvolvimento das respetivas 
empresas associadas no espaço da lusofonia. O objetivo é potenciar a atividade 
económica e o crescimento das empresas presentes nestes mercados.
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FINDING YOUR PLACE IN THE NEw wORLD OF 
COMMUNICATIONs, MEDIA AND ENTERTAINMENT

DATA: 22 MARÇO
LOCAL: MYRIAD CRYSTAL CENTER
Nº PARTICIPANTES: 98

PRINCIPAIs IDEIAs
As ameaças são muitas, mas as oportunidades também. A grande questão 
é saber qual é a melhor estratégia de posicionamento num mundo cada vez 
mais digital, onde novos players, novas tecnologias e novos consumidores 
põem em causa os negócios tradicionais das TIC e dos media. há ainda um 
longo caminho a percorrer, num verdadeiro processo de aprendizagem e 
de transformação profunda que está apenas a começar, como ficou bem 
patente neste Executive Breakfast da APDC, em parceria com a Egon 
Zhender International. Esta iniciativa contou com a presença de Dom 
Loehnis como Keynote Speaker, seguindo-se um painel de debate com 
Pedro Norton (Impresa), João Couto (Microsoft), Rogério Canhoto (havas 
Media) e Luís Carvajal (EgonZehnder).

A REFORMA DA ADMINIsTRAÇÃO PúBLICA

DATA: 19 jUNHO
LOCAL: MYRIAD CRYSTAL CENTER
Nº PARTICIPANTES: 105

PRINCIPAIs IDEIAs
A reforma do Estado já deu grandes passos em Portugal, apesar dos seus 
efeitos ainda não serem visíveis em muitos casos. Mas há ainda muito 
a fazer para mudar os serviços públicos. E isso impõe uma alteração de 
mentalidades, dentro e fora do Estado, e uma nova visão. Assim como 
uma comunicação eficaz dos processos de mudança pelo Governo. Na 
AP, o recurso ao outsourcing só faz sentido desde que acrescente valor. 
E há que replicar o que está a ser feito com sucesso no sector privado, 
aproveitando as ferramentas de gestão e tecnológicas já testadas. A 
capacidade de liderança e de gestão são relevantes neste processo tão 
determinante para o futuro do País. Estas foram algumas das principais 
ideias em análise neste Executive Breakfast com o Secretário de Estado 
Adjunto do Primeiro-Ministro, Carlos Moedas. 
Depois de uma breve apresentação de Carlos Moedas, responsável no 
Executivo pela coordenação do processo de reforma do Estado e pelo 
cumprimento do Memorando de Entendimento assinado com a ‘troika’, 
o evento contou com um painel de debate, onde participaram Luís Mira 
Amaral, Presidente da Comissão Executiva do BancoBIC e Rui Teixeira, 
vogal do CA do MillenniumBCP. 

5.
EXECUTIVE
bREAKFASTS
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VI. GESTÃO INTERNA

1. 
EQUIPA
EXECUTIVA

Ao nível interno manteve-se no essencial o modelo organizacional anterior, de 
acordo com o seguinte organograma:

No sentido de reforçar a sua eficiência organizacional, promovendo simultaneamente 
a redução de custos e a flexibilização, a APDC manteve o recurso ao outsourcing 
nas seguintes áreas:

Em situações pontuais, que decorreram de picos de atividade ou da implementação 
de projetos concretos, a APDC recorreu ainda a contratações temporárias, de forma 
a fazer face ao acréscimo de trabalho.

ANA NEVES
Diretora-Executiva

Gestão de Recursos humanos

LAURA SILVA
Assessoria de Direção

Administrativa e Financeira
Gestão das Instalações

ISABEL FALCÃO
Marketing Institucional

e Parcerias

ISABEL FALCÃO
Gestão e Organização

de Eventos

LAURA SILVA
Gestão de Associados

Individuais e Institucionais

LAURA SILVA
Apoio logístico eventos

NUNO VIDAL
Controlo de Gestão

Sistemas de Informação
qualidade

ISABEL TRAVESSA
Assessoria Legal

Comunicação Institucional

ISABEL TRAVESSA
Revista

Comunicações

áREAS DE SUPORTE DA ATIVIDADE APDC

Serviços de Contabilidade e Administrativo-Financeiros  FM
Parceiro em áreas tecnológicas de inovação   Viatecla
Serviços de assistência informática e manutenção de sistemas FACTOR PI
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2. 
CERTIFICAÇÃO
DA QUALIDADE

A 4 de outubro de 2013, foi realizada a auditoria para renovação da 
certificação, tendo sido recomendada a sua continuidade.

O Executive Report desta Auditoria refere que: “as evidências observadas 
durante a Auditoria indicam que o Sistema da qualidade está eficazmente 
implantado na organização, contribuindo para a respetiva melhoria contínua. 
Os objetivos estratégicos definidos são em geral atingidos ou ultrapassados. 
Dadas as características da organização e a periodicidade das auditorias, 
não foi identificada qualquer situação susceptível de acompanhamento por 
‘Continual Improvement Log’. Durante esta auditoria de acompanhamento 
não foram identificadas quaisquer situações de não conformidade.”
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VII. RESULTADOS 2013

1.
INTRODUÇÃO

2.
GASTOS E
RENDIMENTOS
POR ATIVIDADES

A economia portuguesa deu em 2013 os primeiros sinais de estar a começar 
a sair da crise profunda registada nos últimos anos. No conjunto do ano, o 
PIB caiu 1,4%, embora tenha registado no último trimestre um crescimento 
homólogo de 1,6%, de acordo com dados do INE, o que não acontecia desde 
o quarto trimestre de 2010. A evolução foi determinada pela recuperação da 
procura interna, especialmente do consumo privado. E os sinais de retoma da 
atividade económica estão a reforçar-se em 2014, ano em que o País sairá do 
Programa de Ajustamento Económico e Financeiro, a 17 de maio, e em que se 
antecipa já um crescimento de 0,8%.

Num contexto económico que se manteve ainda desfavorável, a APDC 
registou em 2013 um decréscimo de 10% nos seus rendimentos totais. O que 
foi mais do que compensado pela quebra de 14% nos gastos totais face ao 
exercício do ano anterior. Apesar da conjuntura adversa, a Associação apurou 
um resultado líquido positivo de 117.498,37 euros.

ATIVIDADES APDC

Associativismo

Patrocínios Anuais

Eventos

Revista

Estudos

Pessoal (gastos não imputados)

Conteúdos/Plataformas Online/Projetos S.I.

Comunicação e Relações Institucionais

Gastos Gerais

Imparidades/Financeiros/Depreciações/Outros

Resultado Antes de Imposto

160.463 €
578.889 €

-150.302 €
-16.060 €

-277.776 €
-43.552 €
-10.222 €
-97.833 €
-22.602 €

121.005 €

138.458 €
583.493 €

-106.222 €
-11.283 €

27.000 €

-310.933 €
-52.511 €
-34.198 €

-112.454 €
-33.901 €

87.449 €

Resultados 2013 Resultados 2012
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O aumento registado no Resultados antes de Imposto, de 38%, justifica-se 
sobretudo pela melhoria dos resultados na rúbrica do Associativismo e pela 
redução significativa dos custos de estrutura.

A APDC concluiu no final do primeiro trimestre de 2013 o projeto de atualização 
da base de dados de Sócios, pelo que foram desalocados os recursos afetos 
a esta atividade. Verificou-se, por esta razão, um decréscimo nos gastos com 
honorários, o que permitiu uma melhoria dos resultados.

Os patrocínios anuais da Associação apresentaram para um conjunto do ano 
uma ligeira redução, de 1%, face a 2012. As receitas geradas pelos três novos 
patrocinadores - a Microsoft, a Altran e a GFI - não foram suficientes para 
compensar a não renovação do patrocínio anual da Refer e as alterações de 
modalidades verificadas em alguns dos patrocinadores anuais da APDC.

Registou-se em 2013 uma redução de 53% dos proveitos com a publicidade 
angariada na revista Comunicações, facto que contribuiu para aumentar em 
42% o investimento da APDC com a publicação.

REPARTIÇÃO DOs GAsTOs REPARTIÇÃO DOs RENDIMENTOs

Associativismo (1%)

Eventos (45%)

Revista (3%)

Pessoal (31%)

Conteúdos, Plataformas Online e Projectos (5%)

Comunicação Institucional (1%)

Gastos Gerais (14%)

Financeiros (1%)

Associativismo (17%)

Patrocínios Anuais (57%)

Eventos (24%)

Revista (1%)

Outros (1%)

45%

31%

14%

5%

3%

1%
1%

17%

57%

1%

1%

24%1%
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3.
ANÁLISE DO bALANÇO
E ESTRUTURA
FINANCEIRA

O resultado negativo dos eventos agravou-se no exercício. No entanto, 
importa referir que este agravamento se deve a um conjunto de alterações na 
imputação de novos custos para esta atividade. Destacam-se os gastos com 
a assessoria de imprensa, no valor de 24.000 euros, que no exercício anterior 
estavam registados na rubrica “Comunicação e Relações Institucionais”, os 
gastos com honorários, no valor de 12.000 euros, que em 2012 estavam 
imputados à atividade “Conteúdos”, assim como alguns gastos com pessoal 
que, pela sua natureza, passaram a ser alocados diretamente aos Eventos.
 
Os resultados dos eventos, sem a alteração de critérios referida anteriormente, 
teriam sido de -68.931 euros, em vez dos -150.302 euros efetivamente 
registados. Ou seja, se os critérios se tivessem mantido, o resultado dos 
eventos teria apresentado uma evolução positiva de 35%. 

Já os resultados do Congresso das Comunicações apresentaram uma melhoria 
nas suas perdas. Dos -110.032 euros obtidos em 2012 passou-se no 
exercício atual para -60.365 euros. Nos restantes Eventos, o conjunto dos 
três jantares-debate realizados registou um prejuízo de 15.927 euros e as 
três conferências apresentaram um resultado negativo de 11.919 euros. 
Finalmente, os dois Executive Breakfasts apuraram um resultado negativo de 
7.711 euros.

O decréscimo nos custos de estrutura - designadamente os Gastos Gerais, 
Imparidades, Financeiros e Depreciações - ocorreu não só por via de alteração 
de critérios de imputação como também por via da renegociação de alguns 
contratos.

No exercício de 2012, os dois últimos meses do ano representaram 
37% do volume de negócios anual da APDC. Já no exercício de 2013, os 
mesmos meses tiveram um peso de apenas 24%, numa redução que se 
ficou a dever ao facto das vendas e dos recebimentos de clientes não se 
terem concentrado tanto nos últimos meses do ano, conforme se observa 
no gráfico seguinte. Esta situação justifica que as maiores movimentações 
do Ativo sejam a redução do saldo da rubrica de Clientes/Patrocinadores 
/Associados em 36% e o incremento expressivo verificado no saldo da 
rúbrica de Caixa e Depósitos Bancários.
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No que respeita ao passivo, as principais variações foram as seguintes:

• Redução dos fornecedores em 74.887 euros. Parte deste valor é explicado 
pela redução dos gastos despendidos com serviços prestados no âmbito 
Congresso das Comunicações, realizado em novembro.

• Redução dos Diferimentos em 65.950 euros. Refere-se à redução dos 
patrocínios anuais diferidos.

O rácio de Autonomia Financeira apresenta uma melhoria significativa, 
passando de 33% em 2012 para 49% em 2013, em resultado do aumento 
dos Fundos Patrimoniais, que foi mais expressivo que a redução dos Ativos 
Líquidos.

A BDO & Associados, SROC, Lda é a empresa responsável pela Auditoria 
Externa às contas da APDC.

As demonstrações financeiras apresentadas estão de acordo com a NCRF para 
as Entidades do Sector Não Lucrativo.

A Direção propõe que o saldo da conta de Resultados Líquidos apurados no 
exercício - no montante de 117.498,37 euros - transite para a adequada 
conta de Resultados Transitados.

5.
PROPOSTA DE
RESULTADOS

4.
OUTRAS NOTAS

EvOLUÇÃO DO PEsO DA FACTURAÇÃO MENsAL
NO vOLUME DE NEGÓCIOs TOTAL

JAN

10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

13%

1%
5% 6%

5%

4%
1%

5%

9%
21%

1%

3%

12%

7%

12%

3%

6%

3%

14%
13%

18%

24%

6%

FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO DEZNOVOUTSET

20122013
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6.
PERSPETIVAS
PARA 2014

Depois de três anos consecutivos em contração, a economia portuguesa 
deverá finalmente voltar a crescer em 2014. A evolução no quarto trimestre 
de 2013, com um crescimento homólogo de 1,6% - o que não acontecia 
desde 2009 e que superou largamente a média de 0,5% da zona euro - 
surpreendeu os analistas e trouxe perspetivas mais positivas para o País, que 
regressa este ano ao financiamento autónomo nos mercados. As estimativas 
oficiais apontam para um reforço de 0,8% do PIB, previsão revista em alta 
na sequência da oitava e nona revisões ao Programa de Resgate. Todos os 
organismos internacionais, bancos de investimento e agências de rating estão 
otimistas. E a Moody’s antecipa mesmo um crescimento de 1%, considerando 
positivo para o rating nacional o facto do défice orçamental ter ficado 
significativamente abaixo da meta acordada no âmbito do MoU.

Apesar da forte austeridade continuar a ser a tónica dominante no Orçamento 
do Estado para 2014, com vista à consolidação orçamental, o foco será 
cada vez mais o crescimento da economia, que está a ser sustentado pela 
recuperação da procura interna e do investimento, assim como pelas 
exportações. No entanto, permanecem várias incógnitas à evolução, já 
que Portugal se manterá muito condicionado pelas restrições orçamentais 
e de financiamento. A que acrescem as incertezas em torno da evolução 
internacional e, sobretudo, europeia.

Neste contexto de otimismo moderado, a APDC vai continuar a desenvolver a 
sua atividade, enquanto plataforma de reflexão e debate das TIC e New Media, 
no âmbito das linhas de ação definidas para o atual mandado 2013/2015.

Estas linhas de ação passam por três vertentes distintas:

• Criar um conjunto consistente e mobilizador de iniciativas em torno de 
temas de relevo para o setor;

• Responder aos desafios dos outros setores, desenvolvendo atividades que 
identifiquem como é que as TIC podem ser uma alavanca de transformação 
das diversas cadeias de valor e um aliado decisivo na aportação de riqueza 
acrescentada;

• E reforçar a força do movimento associativo empresarial, estreitando 
relações e realizando parcerias para que da união de esforços resulte um 
acréscimo de valor, mantendo sempre as especificidades e contribuições 
de cada Associação.

Antecipando-se que os investimentos dos principais stakeholders da APDC se 
mantenham ao mesmo nível que foi registado em 2013, a Associação continuará 
este ano a implementar uma estratégia de permanente ajustamento e adaptação 
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à conjuntura e à realidade do mercado. A aposta no reforço da notoriedade da 
marca ‘APDC’ vai manter-se, com a realização de um Plano de Atividades que 
continue a aumentar a proposta de valor para Patrocinadores, Associados e 
Stakeholders.

Em paralelo, serão realizadas todas as ações consideradas necessárias para 
cumprir os objetivos estratégicos definidos, nomeadamente para fortalecer 
a voz da APDC, através do envolvimento nas suas iniciativas das entidades 
relevantes dos vários setores da economia e da sociedade civil. Depois de 
em 2013 se ter apostado no debate das tendências específicas em termos 
de tecnologia e de comunicações dos setores da banca, energia, indústria e 
saúde, a que será dada continuidade este ano, em 2014 será realizado um novo 
ciclo de análise de quatro novos setores: administração pública, transportes, 
retalho e distribuição e cidades inteligentes, com ligações a várias áreas como 
o turismo. O objetivo é analisar os quatro setores novos e continuar a discutir 
como é que as tecnologias poderão responder às tendências dos setores 
debatidos em 2013.

A APDC vai manter também a sua aposta no reforço da participação de 
cidadãos com reconhecido mérito científico, cultural ou cívico que, pelo 
seu prestígio e intervenção na sociedade, possam valorizar e reforçar o 
impacto do trabalho desenvolvido pela Associação. Só assim se poderá 
potenciar o ecossistema das TIC e New Media, enquanto setor crucial para 
a competitividade e a modernidade, contribuindo assim para o crescimento 
sustentado da economia nacional.

A Direção da APDC  agradece ao Conselho Fiscal e ao Revisor Oficial de Contas 
pelos conselhos valiosos e por toda a colaboração prestada durante o ano de 
2013.

7.
AGRADECIMENTOS
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1. 
PROGRAMA 
DETALhADO 
DAS ATIVIDADES 
2013

23º CONGRESSO DAS COMUNICAÇÕES 

bUSINESS TRENDS                   

 Data: 13 e 14 novembro 2013
 Local: Centro de Congressos de Lisboa

PROGRAMA
13 NOVEMbRO

09:00  SESSÃO DE ABERTURA

• Presidente 23º Congresso das Comunicações, Roberto Carneiro
• Presidente da APDC, Rogério Carapuça
• S. Exa. o Senhor Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho

10:30  GRANDES TENDÊNCIAS: UMA PERSPETIVA ECONÓMICA, SOCIAL E POLÍTICA

Oradores:
• João César das Neves - Economista, Professor Catedrático na UCP
• Marcelo Rebelo de Sousa - Professor Catedrático na Faculdade de 

Direito na Universidade de Lisboa, jurisconsulto e político português
• Pedro Magalhães - Investigador auxiliar do ICS-UL

11:30  SAÚDE: UM SETOR CONVERGENTE

Keynote speaker:
• Marisa Miraldo - Professora Associada de Economia da Saúde, Imperial 

College London  

Oradores:
• José Carlos Magalhães - Presidente da Comissão Executiva, hPP Saúde
• José Martins Nunes - Presidente do Conselho de Administração, Centro 

hospitalar Universidade de Coimbra
• Pedro Santana Lopes - Provedor, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
• Salvador de Mello - Presidente do Conselho de Administração, José de 

Mello Saúde

Moderadora:
• Cristina Semião - Em representação APDC/Projeto “Tendências”
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11:30  ENSINO SUPERIOR: qUE PAPEL NO NOVO CONTEXTO ECONÓMICO?

Keynote speaker:
• Francisco Ruiz Antón - Policy and Government Relations Manager, 

Google Spain & Portugal

Oradores:
• Arlindo Oliveira – Presidente do Instituto Superior Técnico
• Fernando Santana – Diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

UNL e Presidente da Academia de Engenharia
• Francisco Veloso – Diretor da Universidade Católica Portuguesa 
• Joaquim Mourato – Presidente do Conselho Coordenador dos Institutos 

Superiores Politécnicos 
• Luís Rebelo – Comissário para a Juventude, APDC

Moderador:
• Luís Paulo Salvado – CEO, Novabase

15:00  INDÚSTRIA: A REVOLUÇÃO DIGITAL 

Oradores:
• António Neto da Silva - Presidente, Proespaço 
• João Bento - Presidente Executivo, Efacec
• João Miranda - Presidente do Conselho de Administração, Frulact
• José Teixeira - Presidente do Conselho de Administração, DST, SGPS
• Paulo Pereira da Silva - Presidente do Conselho de Administração, Renova

Moderador:
• Bruno Casadinho - Em representação APDC/Projeto “Tendências”
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15:00  REGULAÇÃO: O DESAFIO DA MUDANÇA

Keynote speaker:
• João Confraria - Membro do Conselho de Administração, ANACOM 

 
Oradores:
• Cristina Perez - Diretora de Assuntos Legais e de Regulação, Vodafone
• Filipa Santos Carvalho - Diretora da área Jurídica e de Regulação, Zon 

Optimus
• Madalena Sutcliffe - Diretora da área Jurídica e Regulação, Cabovisão e ONI
• Marta Neves - Diretora de Regulação e Concorrência, PT Portugal

Moderadora:
• Alexandra Machado - Redatora Principal, Jornal de Negócios

17:00  INTERVENÇÃO DO MINISTRO-ADJUNTO E DO DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL, MIGUEL POIARES MADURO

17:30  MEDIA

Oradores:
• Alberto da Ponte - Presidente do Conselho de Administração, RTP
• Pedro Norton - CEO, Impresa
• Rolando de Oliveira - Vice-Presidente do Conselho de Administração, 

Controlinveste 
• Rosa Cullell - CEO, Media Capital

Moderador:
• Manuel Lopes da Costa - responsável pela área de Advisory, PwC
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PROGRAMA
14 NOVEMbRO

09:30  ENERGIA: UMA NOVA ERA

Keynote speaker:
• Antonello Buondonno - head of Europe and Americas Development, 

ENEL Distribuzione  

Oradores:
• Carlos Costa Pina - Administrador Executivo, GALP Energia
• Gonçalo Morais Soares - CFO, REN
• Miguel Stilwell Andrade - Membro do Conselho de Administração, EDP 
• Nuno Ribeiro da Silva - Presidente, ENDESA Portugal

Moderador:
• Luís Pedro Duarte - Em representação APDC/Projeto “Tendências”

09:30  CLOUD: ESTRATÉGIAS DE MIGRAÇÃO E O IMPACTO NO NEGÓCIO 

Keynote speaker:
• Bernardo Gomes - Diretor Técnico, hospitale | AeC

Oradores:
• Carlos Leite - Membro da Comissão Executiva, hP 
• José Manuel Paraíso - Diretor da Divisão de Setores, IBM Portugal
• Luís Ribeiro - Pre-Sales Director, Alcatel-Lucent
• Miguel Moreira - Administrador-Delegado, PT SI 
• Nuno Santos - CEO, GFI Portugal
• Pedro Ferreira - Country Director, huawei

Moderador:
• Luís Sottomayor - Board Member, EuroCloud
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11:30  BANCA: PARA ONDE CAMINhAMOS

Keynote speaker:
• João Castello Branco - Sócio Diretor, Mckinsey
 
Oradores:
• Fernando Faria de Oliveira - Presidente da Direção, Associação 

Portuguesa de Bancos 
• Fernando Ulrich - Presidente da Comissão Executiva, BPI
• Ricardo Salgado - Presidente Executivo, BES
• Vítor Bento - CEO, Grupo SIBS

Moderador:
• Pedro Guerreiro - Diretor, Jornal de Negócios

11:30  GESTÃO DE MOBILIDADE: TERRITÓRIO E ACESSIBILIDADE

Oradores:
• João Couto - General Manager, Microsoft Portugal
• João Silva Marques - New Business Developer, NSN 
• Nuno Carvalho - Diretor-Geral, Cisco Portugal
• Paulo Carvalho - Diretor-Geral, SAP Portugal
• Paulo Plácido - Responsável das áreas de Sistemas de Informação (IT/

IS), ZON OPTIMUS

Moderador:
• Timóteo Figueiró - Research & Consulting Manager, IDC Portugal

14:30  AS TIC, A INOVAÇÃO E O EMPREEENDEDORISMO

Keynote speaker:
• Nadim habib - CEO, NOVA Executive Education, UNL
 
Oradores:
• António Murta - Managing Director, Pathena
• João Vasconcelos - Diretor Executivo, Startup Lisboa
• Norberto Guimarães - Gestor de Produto da Google (youTube)
• Paulo Trezentos - Co-Fundador e Partner, Caixa Mágica Software
• Pedro Pinto - CEO, Take the wind
• Teresa Mendes - Presidente da Direção, IPN

Moderador:
• António Lagartixo - Global Managing Partner, Maksen
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14:30  OUTSOURCING OU CO-SOURCING: qUE DESAFIOS?

Oradores:
• Frederico Moreira Rato - Vice-Presidente do Conselho de Administração, 

Reditus
• José Carlos Gonçalves - Senior Vice-President Southern Europe, CGI
• José Galamba de Oliveira - Presidente do Conselho de Administração, 

Accenture Portugal
• Maria do Carmo Palma - Executive Director, Novabase
• Sérgio Moraes - Diretor Geral, Sibs Processos

Moderador:
• Fernando Resina da Silva - Sócio da área de TMT - Telecoms, Media & 

Tecnologia, Vieira de Almeida & Associados

16:30  O ESTADO DA NAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES

• Intervenção do Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e 
Comunicações, Sérgio Monteiro

A visão do Regulador:
• Fátima Barros - Presidente do Conselho de Administração, ANACOM

17:00  O ESTADO DA NAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES

Oradores:
• Francisco de Lacerda - Presidente e CEO, CTT
• Mário Vaz - CEO, Vodafone Portugal
• Miguel Almeida - CEO, ZON Optimus
• Zeinal Bava - Presidente Executivo, PT Portugal

Moderadora:
• Fátima Campos Ferreira - Jornalista, RTP

18:30  ENCERRAMENTO
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CONFERÊNCIA

CLOUD COMPUTING:
FUTUROLOGIA OU INEVITAbILIDADE?                    

 Data: 23 maio 2013
 Local: CCB

PROGRAMA 

09:00  ABERTURA

• Rogério Carapuça - Presidente APDC

09:05  CLOUD – A PROPOSTA DE VALOR

Keynote speaker:
• Paolo Campoli - head of Service Providers Architectures and CTO Cisco EMEAR

09:35  CLOUD – AS GRANDES TENDÊNCIAS TECNOLÓGICAS

Keynote speaker:
• wim henderickx - Director Network Consulting Engineering at Alcatel-Lucent

09:55  CLOUD – A VISÃO DO CLIENTE

Oradores:
• Graça Fonseca - Câmara Municipal Lisboa
• João Costa Lima - Inter IKEA Centre Group
• Manuel Domingues - BES 
• Paulo Ornelas - SATA 
• Rogério Nunes - Grupo Amorim

Moderador:
• Magda Cocco - Vieira de Almeida & Associados

11:20  COFFEE-BREAK
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11:30  CLOUD - MOTOR DE ESTRATÉGIAS DE MOBILIDADE E 
INTERNACIONALIZAÇÃO

Oradores:
• Carlos Leite - hP
• João Couto - Microsoft
• João Paulo Cabecinha - Portugal Telecom
• José Manuel Paraíso - IBM
• Paulo Carvalho - SAP 
• Paulo Ribeiro - ZON

Moderador:
• Paulo Calçada - EuroCloud

13:00  CLOUD – TENDÊNCIAS E PERSPETIVAS

Keynote speaker:
• Alison Cairns - Managing Director Cloud ANZ at Accenture

13:20  ENCERRAMENTO
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CONFERÊNCIA

MObILE FORUM PORTUGAL 2013                    

 Data: 3 julho 2013
 Local: CCB

PROGRAMA 

08:45  RECEÇÃO DE PARTICIPANTES

09:00  SESSÃO DE ABERTURA

• Alexandre Nilo Fonseca, Presidente da Associação do Comércio 
Electrónico e Publicidade Interativa (ACEPI)

• Rogério Carapuça, Presidente da Associação Portuguesa para o 
Desenvolvimento das Comunicações (APDC)

• Franquelim Alves, Secretário de Estado do Empreendedorismo, 
Competitividade e Inovação, Ministério da Economia e do Emprego

09:30  MOBILE INSIGhTS AND TRENDS

• Paul Berney - CMO & Managing Director EMEA, Mobile Marketing Association
• Benjamin Ensor - Vice-President, eBusiness and Channel Strategy, Forrester
• Cédric Foray - Managing Partner Greenwich Consulting Paris

10:30  COFFEE-BREAK

11:00  MOBILE SOLUTIONS AND SERVICES

• Robbie Douek - head of Mobile Product Solutions SEEMEA, Google
• Pedro Janela - CEO, wyGroup
• João Paulo Luz - Director, Sapo Mobile
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12:00  MOBILE STRATEGy

• Jorge Graça - Administrador, ZON
• Luís Flores - Administrador Executivo, SIBS
• Manuel Soares - head of Enterprise Solutions Demos Center, Vodafone
• Paulo Garrido - Specialist Mobile Architecture, Cisco

Moderadora:
• Margarida Couto - Sócia, Vieira de Almeida & Associados

13:15  PAUSA PARA ALMOÇO

14:30  MOBILE MARKETING

• David Skerrett - Director, Mobile & Social Platforms, R/GA Agency
• Filipa Caldeira - CEO, FullSix Ibéria
• Miguel Munoz Duarte - Chief Inspiration Officer, iMatch

15:30  MOBILE COMMERCE

• Bruno Monteiro - Diretor de Marketing, Bank Best
• Artur Arnedo - Responsável de Negócio TIC, ANA Mobile
• Marcos Madeira - Diretor CRM/Fidelização, Grupo Pestana
• Miguel Fernandes - head of sales, Paypal

10:30  COFFEE-BREAK

14:30  ThE FUTURE OF MOBILE

• David Alves - Administrador Executivo, Optimus
• João Couto - Diretor-Geral, Microsoft
• Luís Avelar - Administrador, Portugal Telecom
• Pedro queirós - Presidente Executivo, Ericsson Telecomunicações

Moderador:
• Pedro Oliveira - Diretor, Exame Informática

18:15  ENCERRAMENTO
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CONFERÊNCIA

PORTUGAL NUM MUNDO GLObAL                  

 Data: 3 outubro 2013
 Local: CCB

PROGRAMA 

14:30  ABERTURA

• Rogério Carapuça - Presidente, APDC 
• José Vital Morgado - Administrador Executivo, AICEP

14:45  INTERNACIONALIZAR - O PANORAMA ATUAL

• Emanuel Agostinho - Senior Manager, Accenture

15:00  ISRAEL: UM CASE-STUDy MUNDIAL NAS TIC

• Itai Brezis - VP head of Strategy, NICE Systems

15:30  PORTUGAL - UMA PERSPECTIVA EXTERNA

• Bernard Chantrelle - Presidente, Câmara Comércio e Indústria Luso Francesa
• José Joaquim Oliveira - Presidente, Câmara Comércio Americana em Portugal

16:00  COFFEE-BREAK
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16:15  INVESTIMENTO ESTRANGEIRO EM PORTUGAL: AS BARREIRAS E AS 
OPORTUNIDADES

• Carlos Barros - Diretor Geral, Fujitsu Technology Solutions Portugal
• Célia Reis - Diretora Geral, Altran Portugal
• Guive Chafai - Customer Engagement EMEA Global Customer 

Marketing & Communications, Alcatel-Lucent
• Paulo Carvalho - Diretor Geral, SAP Portugal

Moderador:
• André Macedo - Diretor Dinheiro Vivo

17:30  OS CAMINhOS PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO

• álvaro Ferreira - Administrador Novabase
• António Lagartixo - Global Managing Partner, Maksen
• Gonçalo Moura Martins - Presidente da Comissão Executiva, Mota-Engil, 

SGPS, S.A.
• Pedro hipólito - Managing Director,  SIBS International

Moderadora:
• Rosália Amorim - Coordenadora, Expresso e Exame

18:45  ENCERRAMENTO
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EXECUTIVE BREAKFAST

FINDING YOUR PLACE IN ThE NEw wORLD OF 
COMMUNICATIONS, MEDIA AND ENTERTAINMENT                

 Data: 22 março 2012
 Local: Myriad Crystal Center

PROGRAMA 

08:30  PEqUENO-ALMOÇO

09:00  FINDING yOUR PLACE IN ThE NEw wORLD OF COMMUNICATIONS, 
MEDIA AND ENTERTAINMENT 

Keynote speaker:
• Dom Loehnis - Partner, Egon Zehnder

09:30  DEBATE 

• João Couto - Diretor Geral, Microsoft Portugal 
• Pedro Norton - CEO, Impresa 
• Rogério Canhoto - CEO, havas Media Group 
• Luís Carvajal - Egon Zehnder

Moderador:
• Paulo Simões - APDC

10:30  ENCERRAMENTO
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EXECUTIVE BREAKFAST

A REFORMA DA ADMINISTRAÇÃO PÚbLICA               

 Data: 19 junho 2012
 Local: Myriad Crystal Center

PROGRAMA 

08:30  RECEÇÃO DOS PARTICIPANTES E PEqUENO-ALMOÇO

09:00  A REFORMA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Keynote speaker:
• Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, Carlos Moedas

09:30  PAINEL DEBATE 

• Carlos Moedas - Secretário Estado Adjunto PM
• Luís Mira Amaral - Presidente Comissão Executiva BancoBIC
• Rui Teixeira - Vogal CA MillenniumBCP

Moderador:
• Carmo Palma - APDC

10:30  ENCERRAMENTO
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2.
DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS E
ANEXO
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3.
RELATÓRIO
DE AUDITORIA
EXTERNA
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4.
RELATÓRIO
E PARECER DO
CONSELhO FISCAL
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