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vivemos tempos difíceis, exigentes e 
incertos a todos os níveis. Os impactos da 
pandemia da Covid-19 ao nível sanitário, 
social e económico continuam a ser brutais e 
a perspetiva é que a situação se mantenha 
ainda por largos meses, pelo menos. O preço 
da SARS-COV-2 tem sido terrível para o 
mundo, para a Europa e para Portugal e a 
convicção generalizada é que já nada será 
como antes, num ‘novo normal’ que será, 
cada vez mais, uma realidade híbrida entre o 
mundo real e o mundo virtual. 

Há quem garanta que a pandemia veio acelerar em pelo menos 
10 anos o processo de transição para o digital, porque todos fomos 
obrigados, a partir do primeiro confinamento, em março de 2020, 
a fazer tudo online: trabalhar, estudar e socializar. Tudo isso graças 
às TIC, que continuaram a assegurar a continuidade dos negócios e 
serviços ou a transformar totalmente outros, a mudar formas de viver 
e até de governar. Graças ao que foi investido nas últimas décadas 
no setor das TIC, o nosso país teve todas as condições em termos de 
infraestruturas e de serviços e soluções para continuar a funcionar 
em todas as suas vertentes. As TIC são hoje fundamentais para o 
desenvolvimento da economia e da sociedade, garantindo não só o 
nosso presente como um futuro que será, sem quaisquer dúvidas, cada 
vez mais digital. 

Ciente desta realidade, a União Europeia tem entre as suas 
prioridades um forte investimento no digital e nas tecnologias para 
os próximos anos, a par da sustentabilidade ambiental, que está 
também inevitavelmente ligada à utilização massiva de TIC. No 
nosso país, estas são também apostas estratégicas, que vão absorver 
uma percentagem dos fundos europeus superior ao definida por 
Bruxelas, estando já a acelerar-se as medidas do Plano de Ação 
para a Transição Digital. Com o mote de ‘não deixar ninguém para 
trás’, a ambição é atuar em três pilares distintos e verdadeiramente 
abrangentes: pessoas, empresas e Estado. A APDC também integra 
este ambicioso, mas necessário e urgente plano, no que respeita à 
qualificação de pessoas em TIC para responder às necessidades 
concretas das nossas empresas. 

Rogério carapuça,  
Presidente da Direção da APDC
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Também a nossa Associação teve, à semelhança de todas as 
organizações, de saber reinventar-se rapidamente para uma nova 
realidade criada pela crise pandémica. Assim, depois de arrancarmos 
em 2020 com um Plano de Atividades similar aos dos anos anteriores, 
tudo teve de ser redefinido, passando a assentar no digital, tomando-
se decisões inéditas, como passar a produzir a nossa revista, a 
Comunicações, apenas em formato online. Já no caso do Congresso 
anual, a decisão de não se realizar em 2020 resultou da constatação 
da necessidade deste grande Evento passar a ser realizado no primeiro 
semestre de cada ano. A complexa situação que vivemos com a 
Covid-19 confirmou que esta foi a opção certa.

Assim, depois do ano ter arrancado normalmente, com a aprovação de 
um orçamento, a declaração de Estado de Emergência, em março de 
2020, na sequência da pandemia da Covid-19, levou a uma tomada de 
decisão inédita na APDC: pela primeira vez houve que avançar para 
um orçamento retificativo, com muito poucos proveitos e muito poucos 
custos e um resultado final previsto mais pequeno, mas positivo. 

Apesar da crise pandémica ao longo de todo o ano e dos picos 
da primeira e segunda vagas de contágios, realizámos um intenso 
calendário de iniciativas digitais, integradas no âmbito de ciclos 
dedicados aos temas mais atuais, fizemos várias parcerias para 
intensificar a nossa atuação junto das empresas e dos profissionais 
e promovemos a criação de uma nova secção de realidade virtual e 
aumentada, para promover e acelerar o ecossistema nacional. 

Todas as atividades desenvolvidas envolveram uma intensa 
colaboração com as nossas Empresas Patrocinadoras e Associadas, 
assim como todos os stakeholders relevantes, no sentido de refletir e 
debater os temas verdadeiramente relevantes que posicionem cada vez 
mais Portugal como um player de relevo no digital. É nisso que todos 
estamos empenhados e é nisso que vamos continuar a trabalhar!•

Tal como todas as organizações, a APDC teve em 2020 que se 
saber reinventar rapidamente para uma nova realidade. A aposta 

passou por um intenso calendário de eventos digitais sobre os 
temas que marcaram a atualidade e por parcerias para intensificar 
a presença da Associação junto das empresas e dos profissionais. 

As qualificações foram também uma área em destaque



governanceii
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O ano de 2020 iniciou-se com a definição de um Plano de 
Atividades ajustado à realidade concreta do mercado nacional 
e às linhas estratégicas do atual mandato da APDC. O que 
passou, nomeadamente, pela realização da Conferência anual do 
INCoDe.2030, uma vez que o Presidente da APDC é o líder do Fórum 
Permanente para as Competências Digitais, que tem como objetivo 
dinamizar e articular um leque alargado de atores sociais e garantir 
uma ampla mobilização para a Iniciativa Nacional Competências 
Digitais e.2030 | Portugal INCoDe. 

Em paralelo, começou a ser preparado deste o início do ano o 
Programa UPskill, para dar resposta às necessidades de talento 
qualificado em TIC das empresas, formando pessoas em situação de 
desemprego ou subemprego. O Programa foi lançado oficialmente na 
Conferência do INCoDe.2030, em parceria com o CCISP e o IEFP, a 
3 de março, sendo considerado como uma das medidas emblemáticas 
do Plano de Ação para a Transição Digital, anunciado dois dias depois 
pelo Governo.

Com a aprovação da declaração do Estado de Emergência, a 18 de 
março, e do primeiro confinamento que se lhe seguiu, a Associação 
colocou toda a sua Equipa Executiva de imediato em teletrabalho, ao 
mesmo tempo que a Direção da APDC avançou com a redefinição 
do Plano de Atividades e do Orçamento, para dar resposta a uma 
realidade totalmente distinta e que ainda hoje se vive. 

Assim, à semelhança de todas as entidades e pessoas, a APDC 
passou a funcionar num formato totalmente online, definindo vários 
ciclos de iniciativas, ajustadas à conjuntura: Ciclo de conversas 
digitais Covid-19 Digital Reply; Ciclo de conversas digitais Covid-19 
Digital Reply: Back2Business; Ciclo “Como Reinventar o Negócio no 
Contexto Digital”; Ciclo de WebMornings sobre o “O Futuro do 5G”. 
Foram ainda realizados vários webinars em parceria, assim como um 
dedicado ao WSA, iniciativa mundial que continua a ser liderada no 
mercado nacional pela Associação. A criação da nova Secção VR/
AR - Realidade Virtual e Aumentada, que tem como objetivo promover 
a colaboração entre empresas e profissionais do ecossistema da 
realidade virtual e aumentada, assim como acelerar o seu crescimento 

1. Resumo da atividade
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em Portugal, a adesão à CIP- Confederação da Indústria Portuguesa 
e a entrada da APDC no movimento mundial do “Digital with a 
Purpose”, no âmbito do GeSI – Global Enabling Sustainability Initiative, 
foram outras apostas da Associação neste exercício.

Foi ainda elaborado um novo orçamento anual, com menos proveitos e 
custos, mas apontando para um resultado positivo, para dar resposta à 
conjuntura difícil e incerta.

Em termos de funcionamento interno da APDC, foram implementadas 
em 2020 algumas alterações de processos e melhorias em várias 
áreas, no sentido de simplificar, automatizar e modernizar a forma de 
trabalho da Associação e a disponibilização de informação a vários 
níveis, nomeadamente nos sistemas informáticos, na contabilidade e 
controlo de gestão e na disponibilização de conteúdos.

Assim, procedeu-se ao início da Implementação do Programa de 
Contabilidade Primavera e a uma nova parametrização do Salesforce 
(CRM), com integração com o sistema de faturação Primavera e do 
sistema de mailings Emma. O objetivo destas integrações é permitir à 
APDC prestar um melhor serviço aos Associados e Clientes.

Foi ainda realizada uma migração total dos conteúdos disponibilizados 
na plataforma APDC TV para o Youtube, com a inserção na nova 
plataforma de mais de 560 vídeos dos eventos da Associação. No 
que respeita às publicações APDC, que até ao ano passado estavam 
numa plataforma disponibilizada pelo fornecedor Viatecla, optou-
se pela aquisição, com pagamento de uma mensalidade, de uma 
ferramenta que permite guardar, publicar e gerir conteúdos: a Yumpu 
APPKiosk and Domain plan. Neste momento, todas as publicações 
APDC – Revista COMUNICAÇÕES, UPDATES, Estudos APDC, 
Diretórios Global das TIC, jornais e programas dos Congressos – estão 
já disponíveis na nova plataforma.•
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assembleia geRal
Presidente ...................................pedro norton 
Primeiro Secretário .............eduardo dos santos pinto 
Segundo Secretário ...........luís andrade
Vogal Suplente ......................antónio beato teixeira 
Vogal Suplente ......................leonor almeida  

conselho fiscal
Presidente ...................................antónio Robalo de almeida 
Vice-Presidente ......................alberto pimenta (CTT)
Secretário ....................................ana gonçalves pereira (Jerónimo Martins)
Vogal Suplente ......................francisco antunes (Novabase)
Vogal Suplente ......................nuno caldeirinha (Axians)

diReção
Presidente ...................................Rogério carapuça
Vice-Presidente ......................filipa carvalho (NOS)
Vice-Presidente ......................João Zúquete (Altice)
Vice-Presidente ......................helena féria (Vodafone)
Vogal ...............................................abel aguiar (Microsoft)
Vogal ...............................................carlos leite (HPE)
Vogal ...............................................célia Reis (Altran)
Vogal ...............................................eduardo fitas (Accenture)
Vogal ...............................................francisco febrero (Inetum)
Vogal ...............................................francisco maria balsemão (Impresa)
Vogal ...............................................José correia (HP)
Vogal ...............................................José manuel paraíso (IBM)
Vogal ...............................................luís urmal carrasqueira (SAP)
Vogal ...............................................marina Ramos (RTP)
Vogal ...............................................miguel almeida (Cisco)
Vogal ...............................................nelson teodoro (Novabase)
Vogal ...............................................olívia mira (Media Capital)
Vogal ...............................................pedro faustino (Axians)
Vogal ...............................................pedro gonçalves (Ericsson)
Vogal ...............................................Ricardo pires silva (SAS)
Vogal ...............................................sérgio do monte lee (Deloitte)
Vogal ...............................................vicente huertas (Minsait-Indra)

alteRaçÕes na diReção
Por motivos diversos, registaram-se ao longo de 2020 algumas alterações na com-
posição inicial da Direção. Assim, Isabel Borgas (NOS), Vanda Jesus (Microsoft), 
Nuno Santos (GFI), Maria do Carmo Palma (Novabase) e Luís Miguel Silva (Erics-
son) deixaram a Direção da APDC no decurso de 2020. Para os seus lugares foram 
cooptados Filipa Carvalho (NOS), Abel Aguiar (Microsoft), Francisco Febrero 
(Inetum | ex-GFI), Nelson Teodoro (Novabase) e Pedro Gonçalves (Ericsson).

composição dos ÓRgãos sociais no final de 2020

2. ÓRgãos sociais
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secção poRtugal outsouRcing
Presidente ...................................manuel maria correia (DXC Technology)
Vice-Presidente ......................pedro miranda (SIBS)
Vogal ...............................................carla baltazar (Accenture)
Vogal ...............................................vítor lopes (Axians)
Vogal ...............................................carlos lourenço (CGI)

healthY & sustainable cities  
(anteriormente smaRt cities)
Presidente ...................................vladimiro feliz (CEIIA)
Vogal ...............................................tomás belchior (Uber)
Vogal ...............................................antónio feijão (Cisco)
Vogal ...............................................miguel leocádio (Novabase)
Vogal ...............................................Rui gidro (Deloitte)

secção empReendedoRismo digital
Presidente ...................................pedro Rocha vieira (Beta-i)
Vice-Presidente ......................bruno mota (Bold)
Vogal ...............................................antónio ferreira (Claranet)
Vogal ...............................................francisco fonseca (Anubisnetworks)
Vogal ...............................................pedro Ribeiro dos santos (Armilar)

Por inerência dos cargos, os Presidentes das três secções são também 
membros da Direção APDC.

Realidade viRtual/Realidade aumentada
Em junho de 2020, foi criada uma nova Secção na APDC, dedicada ao tema da 
realidade virtual e aumentada. Esta Secção resultou de um trabalho de aproxima-
ção que estava a ser desenvolvido desde o final de 2019 com a VRARA Portugal 
(Virtual Reality and Augmented Reality Association - Portugal Chapter). O objetivo 
da nova secção é promover a colaboração entre empresas e profissionais do ecos-
sistema da Realidade Virtual e Aumentada, assim como acelerar o seu crescimento 
em Portugal. Visa ainda a investigação e desenvolvimento científicos relacionados 
e a criação de normas e boas práticas para esta indústria, bem como constituir 
espaços para discussão, qualificação e networking que valorizem os profissionais da 
área. Ao alinhar os objetivos dos participantes do ecossistema com a estratégia da 
APDC e da VRARA a nível global, a nova secção poderá mais eficazmente poten-
ciar o talento, projetos e oportunidades nacionais do VR/AR ao nível internacional, 
com um impacto amplificado pelas sinergias criadas com esta integração. Permitirá 
ainda à APDC atrair novos associados e obter maior visibilidade internacional.
Presidente ...................................luís martins (VR/AR Association)
Vogal ...............................................anésio neto (VR/AR Association)
Vogal ...............................................tiago loureiro (VR/AR Association)
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Em virtude da situação pandémica, a Assembleia Geral Ordinária da APDC, 
inicialmente agendada para 31 de março, foi adiada, acabando por ser realizada a 
2 de junho, por meios telemáticos, o que aconteceu pela primeira vez na história da 
Associação. Esta Assembleia Geral foi convocada nos termos da Lei n.º 1-A/2020, 
de 19 de março (que veio estabelecer medidas excecionais e temporárias relaciona-
das com a situação epidemiológica que se vivia, em consequência da pandemia da 
COVID-19, privilegiando os meios telemáticos como forma de reunião das assem-
bleias gerais). A participação por meios telemáticos - vídeo ou teleconferência - não 
obstou ao regular funcionamento do órgão, designadamente no que respeita a 
tomar medidas essenciais e distanciamento social, para evitar o alastrar do corona-
vírus. Foi utilizado uma plataforma digital disponibilizada pela Associada e Patroci-
nadora Minsait.
A Ordem de Trabalhos foi a seguinte:
1.  Apreciação e votação do Relatório e Contas da Direção e do Parecer do Conse-

lho Fiscal relativos ao exercício de 2019;
2. Apreciação da Proposta de Aplicação dos Resultados apurados em 2019;
3. Apreciação e votação do Plano de Atividades para 2020 e respetivo orçamento;
4. Ratificação das cooptações dos novos membros da Direção.

4.  conselho consultivo
O Conselho Consultivo é o órgão de apoio estratégico à Direção da APDC. Reúne 
uma vez por ano e assume um papel fundamental na concretização das metas e ob-
jetivos definidos pela Direção da APDC nos Plano de Ação e Plano de Atividades. 
Tendo em conta as prioridades da Associação, a composição deste órgão foi sendo 
sucessivamente alargada. Atualmente, é composto pelos líderes das empresas de 
referência dos principais setores de atividade e áreas representativas da economia 
nacional. 
Este Conselho reuniu no dia 15 de setembro, também pela primeira vez através de 
uma plataforma digital, por videoconferência.
Da agenda de trabalhos constou a apresentação e análise da estratégia da APDC 
para 2020, assim como das iniciativas a desenvolver em 2021. Foi ainda realizada 
uma reflexão sobre o contributo que a Associação poderá dar ao desenvolvimento 
da economia e do país.
Por áreas de atividade, são membros do Conselho consultivo no atual mandato:

3. assembleia geRal

administRação pÚblica
césar pestana, ESPAP
antónio gameiro marques, CNCS
vanda Jesus, Portugal Digital

finanças
francisco barbeira, BPI
Ricardo macieira, Revolut
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educação
João falcão e cunha, FEUP
daniel traça, Nova SBE
João Ribeiro da costa, UCP

eneRgia
carlos costa pina, Galp
gonçalo morais soares, REN
vera pinto pereira, EDP

empReendedoRismo 
carlos oliveira, Conselho Europeu de 
Inovação
miguel fontes, Startup Lisboa
patrícia teixeira lopes, Porto Business 
School

indÚstRia
pedro matias, ISQ
miguel portela, BIAL
Ângelo Ramalho, Efacec

infRaestRutuRas e 
tRanspoRtes
João azevedo coutinho, Brisa
vanda nogueira, Infraestruturas de 
Portugal
José silva Rodrigues, Barraqueiro

qualificaçÕes digitais
mariana branquinho da fonseca, 
Korn Ferry
filinto lima, Associação Nacional de 
Diretores de Agrupamentos de Escolas 
Públicas
paulo simões, Egon Zehnder

Retalho
andré Ribeiro de faria, Jerónimo 
Martins
david ferreira alves, Sonae

saÚde
luís goes pinheiro, SPMS

seguRos
José pedro inácio, Advancecare
Rogério campos henriques, 
Fidelidade

smaRt cities
filipe araújo, CM Porto
antónio almeida henriques, CM 
Viseu
miguel pinto luz, CM Cascais

tuRismo
José theotonio, Pestana
carlos martins, Opium
lídia monteiro, Turismo de Portugal
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5. equipa executiva
sandra fazenda almeida – Diretora Executiva
isabel travessa – Gestora de Conteúdos
isabel viana – Gestora de Eventos e Gestão de Patrocínios
isabel nogueira – Gestora de Eventos
laura silva – Coordenação Administrativa e Financeira
Zakyia mamad – Apoio à Gestão de Associados e TIC

A Associação contratou em fevereiro de 2020, em regime de prestação de serviços, 
Manuel Garcia para responsável pela coordenação do Programa UPskill, em articu-
lação com a Diretora Executiva e com a Direção da APDC. 
A Equipa Executiva registou, em setembro, a saída de Filipa Burguette, até então 
responsável pelo controlo de gestão. Na sequência desta saída, foram contratados 
os serviços externos da empresa Gesvalor. Terminado o prazo de um ano de traba-
lho da colaboradora Zakyia Mamad, ao abrigo do programa Contrato Emprego
-Inserção, a mesma fez um contrato com a APDC.
Para fazer face a situações pontuais, que decorreram da ausência por motivos de 
saúde de uma colaboradora e da necessidade de incremento de uma estratégia di-
gital sustentada, e de forma a fazer face ao acréscimo de trabalho, foi contratada a 
termo certo Isabel Nogueira para a preparação do Congresso de 2021 em formato 
digital ou híbrido, e em regime de prestação de serviços, foi contratado o designer 
gráfico João Leal, para o reforço da comunicação online da associação.
Foi mantida uma estratégia de recurso à prestação de serviços em outsourcing em 
áreas onde foi considerado necessário, numa estratégia de reforço da eficiência or-
ganizacional, redução de custos e flexibilização. Assim, a APDC mantinha em 2020 
contratos nas seguintes áreas:
•  Serviços de Contabilidade e Administrativo-Financeiros – fm consultores 

associados
•  Parceiro na área tecnológica - viatecla
•  Serviços de assistência informática e manutenção de sistemas – passion4sky
•  Serviços de apoio ao controlo de gestão - gesvalor



assocIadosiii
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1. associados individuais
A APDC encerrou o exercício de 2020 com um total de 389 Associados Individuais 
ativos.
Para além de uma política de acesso aos eventos da APDC mais favorável, do envio 
de todas as newsletters e dos mailings com as mais recentes novidades da Associa-
ção e do setor, mantiveram-se e intensificaram-se as parcerias, tendo como objetivo 
o reforço da oferta de benefícios aos Associados APDC.
Em 2020, registaram-se um total de 13 adesões à base de Associados Individuais.

2. associadas 
institucionais
No final de 2020, a APDC tinha um total de 125 Associadas Institucionais.
Ao longo do ano registou-se a adesão de 9 novas Associadas Institucionais. Em 
paralelo, verificou-se o cancelamento da inscrição de 6 Empresas. Na maioria dos 
casos, as desistências resultaram de dificuldades financeiras, de processos de fusão 
ou da extinção de empresas. No sentido de reforçar a aproximação à APDC e de 
mostrar as vantagens de ser Associada, foram realizadas durante o ano um total de 
53 reuniões por videoconferência com as Associadas Institucionais.

novas associadas em 2020
• amazon

• dense air portugal

• ect – european computers telecom

•espectral telecomunicações

•findmore

• intelcia

• Joyn

• sas

• vítor ventura telecomunicações

Empresas/instituições que solicitaram o cancelamento da quota em 2020:

• Câmara Municipal de Castelo Branco • WorldIT • Wondercom • Idemia  
• HISP • CapGemini



InIcIatIvasiv
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1.  pRogRama upskill
A APDC, em parceria com o Governo, o CCISP - Conselho 
Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos e o IEFP - Instituto 
do Emprego e Formação Profissional, I. P., a que também aderiu o 
ISCTE- Instituto Universitário de Lisboa, promoveu o lançamento do 
Programa UPskill, uma iniciativa de âmbito nacional destinada ao 
reforço de competências e ao aumento da oferta de profissionais na 
área das tecnologias de informação e comunicação. O projeto foi 
apresentado publicamente na 3.ª Conferência do Fórum Permanente 
para as Competências Digitais, que decorreu a 3 de março, no Porto, 
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tendo sido assinado, nesta ocasião, o Acordo-Quadro entre a APDC, 
IEFP e CCISP.

Através deste Programa, pretende-se dar resposta ao problema da 
falta de talento digital com que se defrontam as empresas nacionais 
nos seus processos de transformação e, em paralelo, requalificar e 
formar pessoas em áreas de trabalho do futuro, garantindo-lhes 
empregabilidade. O programa centra-se na reconversão de recursos 
humanos com especialização intermédia ou superior para profissionais 
TIC, por via de uma formação intensiva em contexto académico e 
de uma integração em contexto de ambiente de empresa. Destina-se 
prioritariamente a desempregados, abrangendo ainda pessoas em 
situações de subemprego

O Programa UPskill foi reconhecido pelo Governo como uma iniciativa 
emblemática do ‘Plano de Ação para a Transição Digital’ e tem como 
meta, num prazo de três anos, formar três mil pessoas. Desenvolve-
se em todo o território continental, pelo que todas as organizações, 
públicas ou privadas podem aderir à iniciativa, indicando o número de 
recursos humanos pretendidos, com formação em que área tecnológica 
e em que geografia. 

Apesar dos constrangimentos provocados pela pandemia da Covid-19, 
o projeto continuou a ser desenvolvimento ao longo de 2020. Assim, 
foi lançado o site www.upskill.pt e foi através deste que os candidatos 
interagiram com um chatbot desenvolvido para apoiar a 1ª fase da 
seleção, com testes online de Raciocínio Figurativo, Raciocínio Numérico 
e de Atenção ao detalhe.

Completaram estas provas mais de 5300 candidatos, dos quais mais 
de 900 foram chamados para entrevistas, realizadas com o apoio das 
equipas regionais do IEFP.

A metodologia para a seleção dos candidatos, que foi previamente 
definida, passou pelos seguintes passos: (1) Apresentação, pelas 
pessoas interessadas, de uma candidatura ao programa, realizada 
no portal www.upskill.pt; (2) Realização, nesse portal de um conjunto 
de testes; (3) Ordenação dos candidatos, em termos nacionais, pelo 
resultado, fornecido pelo portal, baseada no resultado dos testes; (4) 
Na impossibilidade de entrevistar todos, chamar, por cada geografia, 
os Candidatos para entrevista, tendo em atenção o resultado dos 

http://www.upskill.pt/
http://www.upskill.pt/
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testes, ou seja, iniciando-se no resultado mais elevado e estabelecendo-
se “patamares” sucessivos. Por exemplo, na primeira interação só foram 
incluídos os candidatos com resultado no portal >6,00 (escala 0 a 9); 
(5) Entrevistar os candidatos e atribuir a avaliação da entrevista; (6) 
Aplicar a fórmula de seleção (disponível nas FAQ no www.upskill.
pt) que permite conjugar o resultado obtido nos testes do portal, 
com o resultado da entrevista e com isso determinar o resultado 
final; (7) Elaborar novamente a lista de candidatos, agora ordenada 
pelo resultado final e efetuar a alocação dos candidatos nas ações 
de formação, tendo em atenção a sua ordem de preferência; (7) 
Se, nalguma geografia não se preencheram as vagas, alterámos 
o parâmetro da regra 4 (p. ex para > 5,67), de forma a permitir 
alargar o número de entrevistas; (8) Em situações de desistência do(a) 
candidato(a) colocado(a), chamar o seguinte da lista, até concluir 
todas as turmas.

A montante deste processo, foi desenvolvida uma campanha de 
angariação de empresas e de candidatos à formação, nomeadamente 
através de campanhas de divulgação nas plataformas digitais, 
Imprensa (Expresso) e na televisão (RTP, TVI e SIC) e rádio (Antena 1, 
Rádio Comercial, M80 e Cidade FM).

A primeira edição do programa arrancou em outubro, envolvendo 430 
formandos, com a seguinte distribuição geográfica: 68% na Região de 
Lisboa e Vale do Tejo, 18% na Região Norte e 14% na Região Centro. 
A idade média dos formandos foi de 31 anos e o número de mulheres 
presente no Programa foi de 22%.

Foram constituídas 25 ações de formação que decorreram em 7 
localidades do País: Castelo Branco, Guarda, Lisboa, Porto, Setúbal, 
Sintra e Viseu, nos vários Institutos Politécnicos e no ISCTE.

Aos formandos foi assegurada uma formação intensiva de seis meses, 
em áreas específicas enquadradas nas TIC, da responsabilidade 
das instituições de Ensino Superior protocoladas, seguida de uma 
formação de três meses em contexto de trabalho numa das 17 
empresas participantes: Accenture, Altran, Axians, Ceiia, CI&T, Deloitte, 
DXC Technology, Experis, Extrabite, GFI/Inetum, Minsait Indra, Joyn, 
Microsoft, Outfit, Promopcmkt, Softinsa e Zarph.

Trata-se de um programa inovador, resultante de um processo de 

http://www.upskill.pt/
http://www.upskill.pt/
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cocriação no desenho dos conteúdos formativos, entre as empresas e 
as instituições de ensino superior, alinhado com as necessidades das 
empresas participantes e a evolução das competências no mercado 
de trabalho, para além do compromisso de contratação, por parte 
das empresas, dos novos profissionais de tecnologia, que concluírem 
com sucesso a formação, com um salário base a partir dos 1.200 euros. 
Adicionalmente, os formandos beneficiam do pagamento de uma 
bolsa equivalente ao salário mínimo nacional, acrescido do subsídio de 
refeição, durante a duração da formação.

Nesta primeira fase da formação, os conteúdos focaram-se nas 
competências em áreas temáticas concretas, que as empresas 
envolvidas identificaram como necessárias. Como programação em 
Java, .Net, Python, Cobol, Outsystems, Gestão de plataformas CRM 
e Enterprise Resource Planning, bem como Cloud Services ou Redes e 
Cibersegurança.

Reconhecendo que as TIC são um fator crítico para a recuperação da 
economia, o Programa vai continuar aberto a todas as empresas que 
queiram aderir e participar ativamente nesta iniciativa nacional, que 
junta a vontade das Pessoas, das Empresas, das Instituições de Ensino 
Superior e do Estado, para apostar no reskilling de competências, 
que vai fazer efetivamente a diferença no mercado. Contribuirá assim 
para assegurar recursos aptos que apoiem o tecido empresarial no 
movimento de transformação para o digital que está em curso em 
todas as organizações, para além de criar empregos mais qualificados 
e com salários mais elevados.
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2. WebinaRs
Como resposta à crise pandémica que se viveu em 2020 e que 
se continua a viver, a APDC redefiniu totalmente o seu Plano de 
Atividades, passando a realizar eventos digitais a partir de abril. Nesse 
sentido, foram definidos vários formatos, para responder em cada 
momento à realidade em concreto: 

•  Covid-19 Digital Reply – Ciclo de conversas digitais com objetivo de 
apresentar iniciativas tecnológicas para o combate à pandemia;

•  Covid-19 Digital Reply – Back to Business – Ciclo de conversas 
digitais sobre as respostas tecnológicas para preparar a retoma;

•  Webmornings - Conversas matinais sobre os vários temas que 
marcam o Digital, que foram em 2020 dedicados ao tema do 
“Futuro dos Negócios”;

•  Talkommunications - Debates com protagonistas sobre o potencial 
e os grandes temas das Telecomunicações. No exercício, o tema de 
fundo foi o 5G.

No total, foram realizados ao longo do ano 23 webinars, 10 no 
primeiro semestre e 13 no segundo. Estes eventos tiveram 5.343 pessoas 
registadas e um total de 3.723 participantes.
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COVID-19 DIGITAL REPLY
pRoJetos na saÚde
29 abrIl | 127 PartIcIPantes

A pandemia da Covid-19 acentuou ainda mais o espírito empreendedor 
e inovador em Portugal. Desde março, multiplicaram-se as redes 
de colaboração, entreajuda e solidariedade, que deram origem a 
iniciativas assentes na tecnologia, para tentar mitigar os impactos do 
coronavírus nas mais variadas áreas, com destaque para a saúde. 
“+Próximo”, “PSICOVIDA” e “Todos por Um” são exemplos de projetos 
que já estão a ser implementados, juntando múltiplas competências 
com um único objetivo: contribuir para ajudar quem precisa. 

soluçÕes de digital contact tRacing
6 MaIo | 277 PartIcIPantes

As soluções digitais de rastreabilidade são a única forma de controlar 
e conter o crescimento da pandemia, quando se iniciou a fase de 
desconfinamento gradual e se esperava um grande aumento dos 
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contactos pessoais. A app “Stayaway Covid” deveria estar pronta 
para ser lançada em duas ou três semanas após este evento e foi 
considerada fundamental, porque garante rapidez e eficácia na 
resposta às redes de contágio. Privacidade e segurança dos dados 
dos utilizadores de telemóveis estão garantidas, apesar de todas as 
polémicas que têm surgido. 

monitoRiZaR, com apps locais ou globais
13 MaIo | 152 PartIcIPantes

Multiplicam-se as soluções tecnológicas para combater a pandemia. 
Mas, para garantir um regresso a uma ‘nova normalidade’, têm de 
respeitar vários pontos fundamentais: serem totalmente voluntárias, 
garantirem a privacidade do utilizador e a proteção dos seus dados 
e serem completamente anónimas, seguras e open source. Mais: 
implicam um trabalho coordenado e em ecossistema. Nesta conversa 
digital foram apresentadas as apps de monitorização ‘CovidApp.pt’ e 
‘Covidografia’ e as apps de rastreio ‘CoidApp.org’ e ‘CoronaManager’.

PORTUGAL FINTECH NO COMBATE AO COVID-19
20 MaIo | 49 PartIcIPantes

Depois de dois meses em que empresas e pessoas foram obrigadas a 
virar-se para o online, com as medidas de isolamento social resultantes 
da pandemia, a transformação para o digital vai ter de acelerar. 
O mindset está a mudar e é certo que nada vai ser como era, 
antecipando-se uma adoção massiva de soluções digitais. As fintechs 
LOQR, Lovys e hAPI já estão a sentir um renovado interesse nas suas 
ofertas, 100% digitais, e mostram-se muito confiantes quanto ao futuro.
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COVID-19 DIGITAL REPLY  
– back to business
safelY back to WoRk
18 junho | 78 PartIcIPantes

As empresas começam a repensar os seus modelos de trabalho e a 
ouvir as suas pessoas para poderem definir planos e tomar decisões. 
A adoção de um modelo híbrido de trabalho surge como a solução 
mais adequada para o futuro, desempenhando a tecnologia um papel 
essencial, ao tornar muitos dos processos até agora físicos em modelos 
totalmente digitais. Há procedimentos básicos a adotar, para garantir 
um regresso seguro, ágil e rápido ao novo normal, que permita em 
simultâneo acelerar a recuperação económica. 

desafios e opoRtunidades  
no novo noRmal
26 junho | 55 PartIcIPantes

O regresso ao trabalho nas empresas está a ser feito gradual e 
cuidadosamente, até porque mantêm-se múltiplas incertezas quanto à 
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evolução da pandemia. Todas estão a adotar políticas de proteção dos 
seus trabalhadores, seguindo as recomendações da DGS ou indo até 
mais além. Ao mesmo tempo e a velocidades distintas, analisam novos 
modelos de gestão das pessoas a partir desta experiência de trabalho 
remoto. O modelo híbrido de prestação de trabalho surge como o mais 
óbvio, até porque parece ser o preferido dos colaboradores

diReitos & obRigaçÕes  
em tempo de desconfinamento
1 julho | 77 PartIcIPantes

A nova realidade que resultou da pandemia da Covid-19 trouxe às 
organizações múltiplos desafios em todas as frentes. É que a regulação 
interna e externa não estava nem preparada nem pensada para uma 
situação sem precedentes como a que vivemos. Quer do ponto das 
obrigações jurídicas nas várias áreas, nos seguros ou na forma de 
funcionamento e de relacionamento no mercado, não restam dúvidas 
que terão de ocorrer muitas alterações e readaptações aos novos 
tempos. Nada ficará como dantes, a começar pelos temas laborais. 

staYaWaY covid:  
como contRolaR a pandemia?
23 outubro | 112 PartIcIPantes

A Stayaway Covid não é a “bala mágica” que vai resolver todos 
os problemas em torno da pandemia, mas mais uma ferramenta 
que pode ajudar a combatê-la. A privacidade e proteção de dados 
são preocupações centrais desde a sua conceção, assim como uma 
utilização voluntária. Só agora começa a perceber-se o caminho que 
poderá ser tomado, depois de retiradas algumas aprendizagens. A 
app, que será em breve interoperável com as congéneres europeias, 
tem potencial para assumir um papel de grande relevo na estratégia 
nacional de combate à Covid-19. Mas é preciso saber como ultrapassar 
a iliteracia digital que persiste. 
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WebmoRnings
cibeRseguRança no contexto do 
teletRabalho
22 abrIl | 667 PartIcIPantes

A pandemia trouxe consigo a adoção massiva do trabalho remoto, 
numa verdadeira ‘imersão digital’ que permitiu às pessoas comunicar 
e às organizações manterem o negócio, ainda que de forma limitada. 
O ‘reverso da medalha’ foi um aumento dos ciberataques a um nível 
preocupante. Mas se a segurança online não se consegue garantir a 
100%, há um sem número de medidas que podem ser tomadas para 
mitigar as vulnerabilidades. 

Wsa: inovação ao seRviço da sociedade
16 junho | 67 PartIcIPantes

Portugal tem vindo a destacar-se mundialmente no âmbito do WSA – 
World Summit Awards, pelo seu elevado nível de empreendedorismo e 
de inovação, com a criação de múltiplos projetos de base tecnológica 
que respondem a problemas concreto nas mais variadas áreas. A crise 
da pandemia demonstrou bem esta realidade, com o surgimento de 
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inúmeras soluções tecnológicas para responder aos desafios criados por 
uma situação sem precedentes. O objetivo desta iniciativa foi mostrar 
as vantagens da participação no WSA.

o futuRo das qualificaçÕes digitais
16 julho | 60 PartIcIPantes | 12 MIl vIsualIzações no Facebook eXPresso

Webinar realizado com o patrocínio da Microsoft

As competências digitais terão de estar no centro da estratégia digital, 
para preparar o país para o futuro pós-COVID e para o embate 
de potenciais novas crises que possam vir a ocorrer. Há vontade 
de trabalhar, muito a fazer e um sentido de urgência generalizado 
que tem agora de ser traduzido em medidas concretas e eficazes. 
A grande capacidade de cooperação e cocriação entre entidades, 
já comprovada, é considerada um trunfo essencial para garantir o 
sucesso e poder diferenciar Portugal no contexto europeu. Há muitas 
oportunidades e há capacidade. Esta iniciativa foi realizada em 
parceria com o Expresso e transmitida em simultâneo na página do 
Facebook do Expresso, tendo registado neste canal 12 mil visualizações.

multicloud hÍbRida
10 seteMbro | 76 PartIcIPantes

Webinar realizado com o patrocínio da Equinix

A pandemia veio, de facto, acelerar a migração das empresas 
nacionais para a cloud. Mas os níveis de adoção ainda estão aquém 
do cenário europeu, apesar da adoção destas soluções estar, cada vez 
mais, na agenda das organizações. A chave para acelerar passa por 
perceber as vantagens deste tipo de abordagem de multicloud híbrida, 
que permite maior valor acrescentado, com um aumento da segurança, 
privacidade, previsibilidade e soberania dos dados, além de uma 
redução da latência, custos e time-to-market, garantem os players deste 
negócio.

novos modelos de consumo de ti
12 noveMbro | 192 PartIcIPantes

A pandemia trouxe uma clara aceleração da procura de soluções 
de IT as-a-service pelas empresas em quase todos os setores de 
atividade. Trazem benefícios imediatos, quer em termos de flexibilidade, 
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disponibilidade e escalabilidade, garantindo o time-to-market, quer em 
termos de custos, porque permitem avançar nos processos de inovação 
digital e de transformação. Os clientes destes serviços veem vantagens 
claras nestas ofertas e estão a reforçar a sua adoção e os fornecedores 
estão atentos à dinâmica do mercado, com respostas cada vez mais à 
medida. Um debate que foi realizado com tecnológicas e os seus clientes.

2021: business pRioRities
17 noveMbro | 157 PartIcIPantes

Webinar realizado em parceria com ALTRAN

A aceleração da transformação para o digital e a definição de novos 
modelos de negócio é uma realidade em quase todos os setores de 
atividade. Numa conjuntura de enorme instabilidade, as empresas 
têm de saber como podem responder às profundas e constantes 
transformações do mercado. Dos fornecedores tecnológicos, esperam 
velocidade, capacidade de resposta e qualidade para conseguirem 
reforçar rapidamente a relação com os seus clientes, que são cada vez 
mais exigentes e digitais. Humanizar a tecnologia é um dos desafios. 

pRivate WiReless netWoRks
26 noveMbro | 155 PartIcIPantes

As ofertas tecnológicas estão a evoluir rapidamente, para dar resposta 
aos novos desafios das empresas, antecipando-se um potencial 
verdadeiramente disruptivo com o 5G. A pandemia trouxe muitas 
aprendizagens e a urgência da transformação digital, em modelos 
híbridos onde as áreas mais críticas estão alojadas em private 
wireless networks. O ecossistema de IT está pronto a responder a 
todas as necessidades e olha para 2021 como um ano de grandes 
oportunidades, já que haverá muitos apoios para se fazer uma 
digitalização sem paralelo da economia portuguesa. 

novo noRmal nas cidades do futuRo
10 dezeMbro | 145 PartIcIPantes

Webinar realizado no âmbito da secção Healthy & Sustainable

A pandemia trouxe aprendizagens e lições que poderão ser aplicadas 
para o futuro pelas cidades. A cooperação e a partilha revelaram-se 
essenciais para ultrapassar muitos dos complexos desafios que foram 
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talkommunications
o futuRo com 5g na saÚde
17 seteMbro | 335 PartIcIPantes

O 5G poderá representar uma verdadeira revolução em todos as 
atividades. Particularmente em áreas críticas como a da Saúde. 
Considerada uma tecnologia disruptiva, o seu impacto potencial nos 
protagonistas do setor, nos profissionais e nos clientes/pacientes é 
inimaginável. Prontos para investir nestas infraestruturas, os operadores 
de comunicações defendem a necessidade de cocriação, colaboração 
e parcerias para se ir o mais longe possível e retirar todo o valor, com 
novos e inovadores serviços de saúde públicos e privados. 

surgindo e a tecnologia foi essencial, sendo agora o acelerador da 
mudança, para criar para territórios mais inteligentes, sustentáveis e 
coesos. Há tendências que foram aceleradas, como o trabalho remoto 
ou a transformação para o digital. Certo é que estamos preparados 
e temos condições para dar o próximo passo, o de uma rápida 
recuperação social e económica.
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o futuRo com 5g na educação
1 outubro | 141 PartIcIPantes

A pandemia provou que é possível trabalhar por via digital na 
Educação e acelerou a necessidade de mudança de paradigma 
no setor. Saber aproveitar todo o potencial da tecnologia para 
transformar verdadeiramente o Ensino é agora o desafio. E se o 5G 
promete possibilidades infinitas, há que avançar já, de forma acelerada 
e com sentido de urgência. Este momento de transição deve de ser 
aproveitado para serem lançadas as bases de uma nova Educação à 
prova do futuro.

o futuRo com 5g na indÚstRia
15 outubro | 194 PartIcIPantes

Apesar do processo ainda estar no início, as expetativas sobre o 
potencial do 5G são enormes ou até mesmo disruptivas. Já é possível 
começar a testar a tecnologia e a definir estratégias de futuro, sendo 
as parcerias entre indústria, fornecedores e universidade essenciais para 
desenvolver casos de estudo de sucesso, que possam ser replicáveis. A 
introdução da nova geração móvel será gradual, mas há a certeza de 
que nada ficará como dantes nas empresas, que passam a garantir 
uma produção inteligente e colaborativa, onde a imaginação será o 
limite. 

o futuRo com 5g nas indÚstRias 
automÓvel e poRtuáRia
29 outubro | 141 PartIcIPantes

Os use cases de utilização das redes 5G nas indústrias portuária e 
automóvel comprovam os ganhos efetivos que a nova geração vai 
trazer, quer em termos de eficiência, produtividade e custos, quer de 
sustentabilidade e de competitividade. Mas se lá fora há já projetos 
relevantes no terreno, os players nacionais continuam à espera do 
arranque das redes 5G para poderem avançar de uma forma mais 
abrangente. As expetativas são muitas e todos querem ter um papel 
relevante a desempenhar. 
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o futuRo com 5g na mobilidade 
4 noveMbro | 249 PartIcIPantes

Num ecossistema muito alargado como é o da mobilidade, a 
introdução das soluções assentes no 5G e que tiram partido da alta 
velocidade, baixa latência e fiabilidade, é vista como um processo. Não 
será uma disrupção, mas sim uma jornada ao longo do tempo, com 
uses cases cada vez mais complexos e autónomos para garantir um 
futuro mais inteligente e conectado. Estão já a ser dados passos, mas 
há ainda muitas questões a responder e desafios a endereçar por todos 
os players da cadeia de valor. 



31RelatÓRio de atividades e contas 2020

3. estudos
benchmaRking de benefÍcios e tendÊncias 
de neaRshoRe
2ª edIção 

Webinar realizado no âmbito da secção Portugal Outsourcing

Estudo realizado em parceria com a AON, tem como objetivos 
a avaliação do atual contexto e dos desafios que se colocam às 
Empresas na área dos Recursos Humanos no âmbito do Nearshore. A 
identificação das tendências e da evolução dos principais indicadores 
de Talent & Reward e a definição de estratégias de sustentabilidade e 
de crescimento do negócio são outras metas do trabalho.

diRetÓRio das tic 2020/2021
O formato do Diretório das TIC, realizado anualmente em parceria 
com a IDC, foi em 2020 totalmente redefinido. A APDC assumiu a 
produção do Diretório, apostando numa versão bilingue (português e 
inglês), com dados provenientes da IES e 
com a indicação dos principais números das 
empresas das tecnologias de informação 
e comunicação. O objetivo é ter uma 
maior representatividade de empresas 
do setor em relação ao PIB nacional. 
Para garantir uma maior fiabilidade dos 
dados, foi adquirida uma base de dados, 
adicionando-se novos campos, como 
o volume de negócios e o número de 
empregados. A informação de todas as 
empresas é validada.  O Diretório contará ainda com um novo capítulo 
dedicado à apresentação das Academias de Formação das Empresas 
Associadas da APDC, assim como um capítulo sobre o Programa 
UPskill – Digital Skills & Job.



ParcerIasv
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ao longo do ano de 2020, a apdc renovou a sua estratégia 
de realização de parcerias com diversas entidades, tendo como 
objetivo multiplicar as iniciativas nas mais variadas áreas no 
âmbito das tic e media.

1.  fÓRum peRmanente paRa  
as competÊncias digitais

3 Março | +1.000 PartIcIPantes

A 3ª Conferência do Fórum Permanente para as Competências 
Digitais - Portugal INCoDe.2030 decorreu no dia 3 de março, no 
Porto. Esta conferência mostrou o nível da transformação e os recentes 
progressos das competências digitais no que respeita aos cidadãos, 
autarcas, professores, formadores, empresários e investigadores, bem 
como os projetos em curso e as ideias para promover competências 
digitais para uma cidadania ativa. A Iniciativa Nacional Competências 
Digitais e.2030 | Portugal INCoDe.2030 tem cinco eixos bem definidos 
de atuação: inclusão, educação, qualificação, especialização e 
investigação. E o Fórum Permanente para as Competências Digitais, 
que é presidido por Rogério Carapuça, Presidente da APDC, é um 
organismo que tem como objetivo dinamizar e articular um leque 
alargado de atores sociais e garantir uma ampla mobilização de todos 
para esta iniciativa.

2.  a opoRtunidade do digital  
paRa as maRcas

27 MaIo | 115 PartIcIPantes

Webinar em parceria com o IAB Portugal

Se a transição para o digital já era um imperativo de mercado, 
os últimos dois meses de súbito e disruptivo confinamento vieram 
confirmar que as empresas terão de acelerar o processo de mudança. 
Este é o momento de reverem as suas estratégias, formatos e 
investimentos, numa verdadeira reinvenção ao novo normal e face a 
um consumidor cada vez mais digital, exigente e atento. É que esta 
crise assume-se como o maior teste à era do purpose driven brand, mas 
as marcas têm todas as condições para ter sucesso. 
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3. tech4good
5 junho | 102 PartIcIPantes

Webinar em parceria com o BCSD

A sustentabilidade é hoje um tema core na estratégia das empresas 
tecnológicas e define a forma como se posicionam no mercado. 
Conscientes de que o potencial da tecnologia na garantia de um 
futuro melhor e amigo do ambiente é enorme e, ao mesmo tempo, 
uma oportunidade de negócio, as empresas estão a inovar em todas 
as frentes para dar resposta aos desafios do planeta, ao mesmo tempo 
que desenvolvem atividades. Os vários desafios da sustentabilidade 
impõem, de facto, um verdadeiro salto tecnológico, que potencie a 
transição para um mundo mais sustentável. A pandemia da Covid-19 
veio acentuar ainda mais essa necessidade, depois do confinamento 
social ter obrigado quase todas as pessoas a ficar em casa, usando 
massivamente o digital, o que levou a uma recuperação do ambiente 
sem precedentes. 

4. World Summit Awards - Portugal
A APDC voltou a liderar em 2020 o processo de seleção dos oito 
projetos nacionais candidatos a cada uma das categorias do WSA, 
iniciativa mundial realizada no âmbito da ONU que distingue 
projetos e soluções digitais inovadoras com impacto social. O júri 
nacional de seleção – mais uma vez liderado por Roberto Carneiro, 
antigo ministro da Educação – elegeu de entre 44 candidaturas os 
8 melhores projetos, um por cada categoria a concurso. Este foi o 
número mais alto de projetos dos últimos anos, o que vem comprovar 
a crescente capacidade de inovação e de empreendedorismo de base 
tecnológica do mercado nacional. ID.GOV.PT, iLoF, Perguntas da 
Especialidade, EDP EV.X, LUGGit, Condominium Solution - EV.Charge 
EDP, Modatta e Wearable Braille SOS foram os vencedores. Em 
paralelo, a plataforma UpHill Health recebeu a distinção do ‘Born 



35RelatÓRio de atividades e contas 2020

from Knowledge’ (BfK). A portuguesa “Modatta” (www.modatta.org) 
destacou-se na edição mundial de 2020 dos World Summit Awards 
(WSA), sendo uma das vencedoras na categoria de ‘Business & 
Commerce’. O projeto foi selecionado num processo que envolveu a 
análise de mais de oito mil projetos, a nível mundial. Foi ainda eleito 
o projeto “Perguntas na Especialidade” como um dos WSA European 
Young Innovators 2020, iniciativa que decorre em paralelo ao WSA.

5. gesi – global enabling sustainability initiative
A APDC aderiu ao GeSI - Global Enabling Sustainability Initiative, 
uma associação internacional sem fins lucrativos, com escritórios 
perto das instituições da UE em Bruxelas e nos EUA, que dinamiza o 
movimento “Digital with a Purpose”. A formalização de adesão ao GeSI 
e ao movimento “Digital with a Purpose” implicou um compromisso 
financeiro de USD 25.000, contemplando 2021 e 2022. Também a 
NOS já garantiu a adesão ao movimento “Digital with a Purpose”.

6. cii – confederation of indian industry
A Associação assinou um MoU com a CII - Confederation of Indian 
Industry, uma organização não governamental, sem fins lucrativos, 
dirigida e gerida pela indústria, com cerca de 9100 membros dos 
setores privado e público. A formalização decorreu durante a Cimeira 
Tecnológica Índia-Portugal, em formato online, entre 7 a 9 dezembro. 
Esta Cimeira contou com participações de alto-nível, incluindo os 
Ministros da Ciência de Portugal e da Índia, e juntou representantes 
da academia e da indústria dos dois países, possibilitando a criação de 
parcerias bilaterais em ciência e tecnologia, bem como o reforço das 
redes já existentes, nas mais variadas áreas do conhecimento. 

Entre os principais objetivos do MoU estão: manter contactos 
frequentes e regulares para troca mútua de informação económica 
e comercial não confidencial; sugerir e recomendar parceiros para 
a cooperação económica e comercial e explorar oportunidades de 
negócios entre os membros; organizar missões de desenvolvimento 
científico e tecnológico da Índia para Portugal e de Portugal para a 
Índia; e prestar o apoio mútuo necessário em termos de organização 
de conferências, mesas redondas, exposições itinerantes, masterclasses e 
outras atividades.
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7.  CIP - Confederação Empresarial  
de portugal

A APDC tornou-se associada da CIP, entidade que se assume como a 
voz das Empresas junto do Governo e a única confederação nacional 
representada no Diálogo Social Europeu e nas principais confederações 
internacionais de empregadores. Enquanto Parceiro Social, a CIP tem 
assento no Conselho Económico e Social, na Comissão Permanente de 
Concertação Social e em mais de 150 órgãos públicos nacionais, onde 
representa e defende os seus associados e os interesses das empresas, 
na preparação de políticas públicas. Como Associada, a APDC terá 
acesso a uma equipa de técnicos especializados em temas de ambiente 
e energia, direito laboral e políticas sociais, economia e fiscalidade, 
assuntos europeus e comércio internacional. Poderá ainda ser porta-
voz e representante da CIP nos temas do digital, nos vários órgãos em 
que esta está representada, e participar nas várias iniciativas, como 
o Emprego +Digital (programa com semelhanças ao UPskill, mas 
vocacionado para formação de ativos das empresas).

8. outras parcerias
A APDC apostou ainda ao longo do ano na criação de uma página 
dedicada à formação e requalificação no seu site institucional (www.
apdc.pt/iniciativas/formacao/)  e realizou várias parcerias com 
entidades que disponibilizam formação na área das TIC e Media. O 
objetivo é oferecer aos seus Associados descontos na participação 
nestas iniciativas, no caso de implicarem custos, ou de as promover 
de forma mais efetiva, quando são gratuitas. Uma das parcerias foi 
realizada com o ISEG Executive Education, no âmbito da qual a 
Diretora Executiva da APDC participou no curso ‘Leading Digital 
Strategy’ – 3ª edição. Outra foi com a Lisbon Digital School, no 
âmbito da qual a colaboradora Isabel Travessa participou no curso de 
‘Estratégia de Social Media’.

https://www.apdc.pt/iniciativas/formacao/
https://www.apdc.pt/iniciativas/formacao/


PatrocInadores 
anuaIsvi
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Os patrocínios anuais da APDC assumem um papel fundamental na 
concretização dos objetivos definidos para a Associação. É através dos 
Patrocinadores que se garante a viabilização do Plano de Atividades 
definido pela Direção da APDC em cada ano, sendo que, em 2020, 
todo o plano teve de ser totalmente redefinido, na sequência da crise 
pandémica. Mantêm-se os três tipos de patrocínios anuais, com níveis 
de envolvimento distintos para as empresas envolvidas: Gold, Silver e 
Bronze.

No ano de 2020, registaram-se algumas alterações no que respeita 
aos Patrocinadores: 

•  A Nokia entrou como novo Patrocinador Anual, na modalidade 
Silver;

• A Minsait passou de Patrocinador Silver para Patrocinador Bronze;

• A CGI, Oracle e Randstad não renovaram o patrocínio Bronze;

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 Patrocinador Bronze, 
mantiveram-se a NOSSA, VdA e Viatecla. Desta lista saiu a JLM & 
Associados, que deixou de ser fornecedor APDC.



coMunIcação 
aPdcvii



40 RelatÓRio de atividades e contas 2020

1. apdc multiplatafoRma
Tendo em conta a difícil conjuntura que se atravessou em 2020 e 
a crescente utilização dos meios online em todas as áreas, a APDC 
reforçou a sua estratégia de se assumir como uma Associação 
multiplataforma, apostando no debate, reflexão e promoção do setor 
das TIC e Media, do processo de transformação para o digital, da 
aceleração tecnológica e das grandes transformações que estão a 
acontecer através dos seus canais na internet.

Nesse sentido, intensificou a comunicação com o mercado através do 
envio de newsletters sobre as iniciativas APDC, tanto para a promoção 
da participação, como para divulgar as reportagens colocadas no site 
da Associação e os respetivos vídeos dos eventos, que estão agora 
todos disponíveis no canal APDC no YouTube. No caso dos demais 
conteúdos produzidos pela APDC – revista trimestral, UPDATES, 
estudos e Anuário IDC – estão agora todos disponíveis, com 
possibilidade de download, na plataforma Yumpu.

Outra opção de fundo foi publicar a revista COMUNICAÇÕES 
apenas em formato digital. Manteve-se a estratégia de envio de uma 
newsletter de promoção da revista e a dinamização dos seus conteúdos 
nas redes sociais.

Também através do site APDC se intensificou o trabalho de contato e 
de interação com os Associados Institucionais e Individuais, Profissionais 
TIC e Media, Stakeholders e Cidadãos em geral. Foi, nomeadamente, 
criada uma nova área dedicada exclusivamente às notícias de 
Associadas no âmbito das medidas para minimizar os impactos ou 
combater a Covid-19, sendo enviada durante os primeiros meses da 
pandemia uma newsletter semanal a destacar toda esta informação, 
num total de 16 newsletters para mais de 8700 contactos. A página 

Covid, no site da 
APDC, registou 10.767 
visualizações de página. 

A APDC criou ainda 
dois novos sites: do World Summit Awards - wsaportugal.pt - e do 
Projeto UPskill - www.upskill.pt.

critérios  2019 2020 
Campanhas enviadas 97 252
Totais emails enviados 529.347 1.579.898
Taxa de entrega  98.27% 99.49%

https://wsaportugal.pt/
http://www.upskill.pt/
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Revista comunicaçÕes
A revista da APDC manteve em 2020 a sua periodicidade trimestral 
(é publicada todos os anos em março, junho, setembro e dezembro). 
Depois de em 2019 se ter procedido a uma reformulação gráfica e de 
conteúdos, para a tornar mais apelativa e adequada à evolução do 
mercado e às mais recentes tendências, no atual exercício foi tomada 
a decisão estratégica de fundo de abandonar a versão em papel, 
passando apenas a ser produzida e distribuída na sua versão digital.

A revista manteve a aposta estratégica nos temas da atualidade das 
TIC e Media e da transformação para o digital. Com destaque para 
trabalhos de fundo sobre os vários impactos da crise pandémica nos 
cidadãos, na economia e na sociedade, e as transformações profundas, 
senão verdadeiras disrupções, nos vários mercados, nomeadamente o 
trabalho, ensino, saúde, e-commerce, modelos de negócio. setor público 
e cidades e regiões, entre outros.

Tomou-se ainda a decisão de migrar totalmente os conteúdos da 
revista, assim como de todas as publicações APDC, que estavam a 
ser disponibilizadas através de uma plataforma da Viatecla, para a 
plataforma Yumpu. Através da Yumpu APPKiosk and Domain plan é 
agora possível disponibilizar uma ferramenta que que permite guardar, 
publicar e gerir conteúdos.  Está disponível em comunicacoes.apdc.pt

https://comunicacoes.apdc.pt/
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update
Prosseguiu em 2020 a estratégia de produzir os UPDATE, editados 
em formato digital, que disponibilizam as reportagens elaboradas pela 
Equipa APDC sobre as iniciativas desenvolvidas ao longo do ano. Estes 
documentos contêm ainda algumas ideias-chave por orador debatidas 
em cada um dos eventos. Através desta oferta, é possível disponibilizar 
um registo de tudo o que vai sendo apresentado e debatido nas várias 
iniciativas, sendo de consulta fácil através de qualquer dispositivo e 
em qualquer altura a todos os interessados, que têm assim acesso 
a conteúdos diferenciadores. Trata-se de uma forma de partilha de 
conhecimento, que se enquadra na estratégia da APDC, enquanto 
plataforma. Também os UPDATES estão já na nova plataforma, 
acessível através de comunicacoes.apdc.pt

Website
O website institucional da APDC é central na sua estratégia de se 
assumir como uma plataforma de debate e reflexão dos temas ligados 
à transformação para o digital. 

Disponibilizando vários canais, permite ao utilizador aceder a toda 
a informação sobre a história da Associação e a sua evolução, 
assim como a documentos oficiais, informação sobre Associados 
Individuais e Associados Institucionais e formulários de adesão. No 
canal Iniciativas, é disponibilizada toda a informação sobre eventos 
já realizados ou a realizar, sendo que neste caso é possível aceder de 
imediato ao link para inscrição. Mantém-se ainda uma aposta forte 
nas notícias que vão fazendo o dia a dia do setor das TIC e Media, 
assim como estudos e estatísticas que vão sendo anunciados sobre 
várias perspetivas do mercado. Este ano, foi criado um novo canal, 
“Combater Juntos COVID-19”, onde se concentram todas as notícias 
que vão surgindo das Empresas Associadas ou outras no âmbito 
da pandemia. No canal dedicado aos Congressos, é possível aceder 
aos Digital Business Congress já realizados. Através do site, é dado 
acesso às demais plataformas online da Associação – Youtube APDC, 
COMUNICAÇÕES, UPDATES e estudos - e às redes sociais onde a 
APDC está presente.

https://comunicacoes.apdc.pt/
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apdc tv | Youtube 
Na sequência da decisão tomada em 2019 de migrar todos os 
conteúdos de vídeo dos eventos, até então alojados numa plataforma 
própria, para a plataforma mundial YouTube, procedeu-se em 2020 
a todo este processo de migração, que está concluído. Este trabalho 
implicou o tratamento dos vídeos (560 vídeos renderizados), para 
tornar possível serem carregados no YouTube, onde foram criadas 
playlist por ano e foram colocadas “tags” em cada vídeo. Este trabalho 
ficou alocado a um prestador de serviço, que o desenvolveu entre 
março a dezembro.

Redes sociais
A APDC continua presente nas principais redes sociais - Twitter, 
Facebook, Flickr, LinkedIn e Instagram – numa lógica de 
complementaridade entre as várias plataformas digitais. No entanto, 
e tendo em conta a conjuntura de exceção vivida em 2020, a aposta 
concentrou-se sobretudo no Facebook e LinkedIn e, em menor escala, 
no Twitter, Instagram e Flickr, tendo em conta que as redes cumprem 
objetivos distintos. A aposta foi significativamente reforçada nas duas 
primeiras plataformas, como ferramentas preferenciais de dinamização 
e divulgação as atividades da Associação e das principais notícias 
do setor, numa altura em que todas as pessoas passaram a usar de 
forma massificada as ferramentas digitais. No Twitter, foi seguida 
a mesma estratégia, embora em 2020 não se tenha realizado a 
cobertura intensiva e em tempo real dos eventos realizados. Em 
alternativa, optou-se por colocar online e enviar no próprio dia da 
realização da iniciativa uma newsletter com a reportagem e o vídeo 
da mesma. No Flickr, onde a APDC disponibiliza todas as reportagens 
fotográficas dos eventos, com a criação de álbuns para cada um, a 
atividade foi muito resumida, uma vez que deixaram de ser realizados 
eventos presenciais. Já no Instagram, a estratégia passa sobretudo 
pela divulgação de imagens mais disruptivas e inovadoras dos eventos 
e das várias publicações, assim como informações do backoffice da 
Associação.
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2. apdc e os media
A APDC tomou em 2020 a decisão estratégica de mudar de agência 
de comunicação. No âmbito do processo de seleção de um novo 
fornecedor, a Associação passou a trabalhar com a M Public Relations. 
O número de notícias divulgadas nos media registou ao longo do ano 
um ligeiro decréscimo, o que pode ser explicado pela não realização 
do Congresso, evento que habitualmente tem maior expressão na 
comunicação social, assim como pela crise pandémica que vivemos. 

MeIos IndIcadores 2018 2019 2020 ∆2020/2019
site apdc Visitantes 61.209 62.702 86.937 +39%
 Visualizações de página 178.478 165.960 195.54 +18%
site upskill Visitantes - - 56.912 -
 Visualizações de página - - 226.052 -
site Wsa Visitantes - - 1.639 -
 Visualizações de página - - 5.494 -
flickR Nº de álbuns 226 242 243 0%
tWitteR Tweets  26.950 27.953  28.175 +1%
 Seguidores 1.889 1.965 2.027 +6%
facebook Fãs 4.665 5.126 5.351 +4%
linkedin Followers 2.290 4.071 5.190 +27%
instagRam Followers 259 518 642 +24%
Youtube Vídeos - - 22 -
 Visualizações de vídeos (min.) - - 5.494 -
google Search - - 16.631 -

núMero de notícIas

gráFIco coMParatIvo

categorIa de notícIas

2019
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notÍcias apdc

236 € 1.031.496
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1. intRodução
A súbita e devastadora pandemia da Covid-19 teve em 2020, e 
continua a ter em 2021, impactos brutais ao nível da saúde, da 
sociedade e da economia um pouco por todo o Mundo. Dados do 
Eurostat estimam que a economia da zona euro tenha recuado 6,8% 
em 2020, sendo que o abrandamento da UE27 foi de 6,4%. E a queda 
da atividade económica voltou a acentuar-se no 4º trimestre em 0,7%, 
face ao trimestre anterior, com o novo agravamento da pandemia e 
das medidas de confinamento tomadas um pouco por toda a Europa, 
para conter os contágios. Isto depois de no 3º trimestre a zona euro ter 
recuperado 12,4% face ao segundo trimestre, período em que registou 
uma queda histórica de 11,7%.

Também em Portugal se bateram recordes. No total de 2020, a 
economia recuou 7,6%, um valor sem precedentes, na que foi a maior 
queda dos últimos 50 anos. Ainda assim, a contração do PIB foi 
inferior às previsões do Governo, da CE e do FMI, que apontavam, 
respetivamente, para descidas de 8,5%, 9,3% e 10%. O INE destaca os 
“efeitos marcadamente adversos da pandemia covid-19 na atividade 
económica”.

A travagem a fundo da economia e as medidas restritivas tomadas ao 
longo de 2020 para conter a pandemia, com sucessivas declarações 
de estado de emergência e de estado de calamidade, afetaram todas 
as organizações, sem exceção. Sendo que alguns setores sentiram mais 
os impactos do que outros, como o turismo, que nos últimos anos tinha 
sido um motor de crescimento económico do país.

Em paralelo, acelerou-se o processo de transformação para o digital, 
com a necessidade crescente do teletrabalho e do ensino à distância, 
assim como de dar resposta às novas condições de mercado, onde o 
online passou a dominar.

A APDC, tal como todas as demais organizações, também teve de 
reagir de imediato a esta nova realidade marcada pela Covid-19. Além 
de colocar toda a Equipa Executiva de imediato em teletrabalho, a 
Direção da Associação avançou com uma total redefinição do Plano 
de Atividades, que passou a estar centrado nos eventos online, e do seu 
Orçamento, numa antecipação dos enormes impactos negativos que a 
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pandemia teve efetivamente no mercado nacional ao longo de todo o 
ano, e para não colocar em risco a continuidade das operações.  

Assim, o Plano passou a incluir um conjunto de iniciativas em versão 
webinars e/ou conversas digitais, sobre temas considerados relevantes 
pelas suas Associadas, Parceiras e Clientes para o seu desenvolvimento 
atual e futuro no mercado. Para este efeito, a Equipa Executiva 
selecionou, com o apoio das Associadas Institucionais e Patrocinadoras 
Cisco e Axians, a plataforma Webex como a mais adequada para a 
realização dos eventos.

Tendo em conta a necessidade de cortar custos, a Direção da 
Associação tomou ainda a decisão estratégica de passar a 
disponibilizar a revista COMUNICAÇÕES apenas em formato digital. 
Em paralelo, foi reforçada a divulgação da revista, não só através de 
newsletters, como nas redes sociais onde a APDC está presente. Outra 
aposta foi o foco no reforço da divulgação dos projetos das Associadas 
Institucionais destinados a mitigar os efeitos do coronavírus, através da 
criação de um canal específico no site APDC para o efeito, atualizado 
diariamente. Para a complementar, foi enviada durante o primeiro 
semestre, às quartas-feiras, uma newsletter com os destaques destas 
notícias. 

O impacto destas decisões, associado à decisão de não realizar 
em 2020 o Digital Business Congress, é bem visível pelo total de 
rendimentos da APDC no exercício, que ficou nos 699.469 euros, com 
um recuo homólogo de 34%. Mas, em paralelo, também os gastos 
operacionais desceram 37%, para 645.846 euros. O que permitiu à 
APDC apresentar um resultado líquido positivo de 52.633 euros, mais 
68% face a 2019.
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patRocÍnios anuais
No exercício, a APDC conseguiu obter um total de 438.936 euros em 
Patrocínios Anuais. Verificou-se, no entanto, uma desaceleração de 7% 
dos Patrocínios obtidos, facto que estará relacionado diretamente com 
a difícil conjuntura que se verificou, em consequência da pandemia e do 
seu forte impacto negativo na atividade das empresas que operam no 
mercado nacional, o que obrigou a cortes de custos.

A 31 de dezembro de 2020, a APDC tinha como Patrocinador 
Institucional a ANACOM. Accenture, Altice, Altran, Ericsson, Huawei, 
Nokia, NOS e Vodafone eram Patrocinadores Silver. E a Axians, Cisco, 
Deloitte, DXC Technology, EY, Google, HP, HPE, IBM, Inetum, Microsoft, 
Minsait, SAS e SAP eram Patrocinadores Bronze. Destaca-se a entrada 
da Nokia em 2020. 

PatrocínIos  2020 2019
patrocínios anuais  438.936 €  472.502 €

assocIatIvIsMo 2020 2019 
quotas individuais 10.746 € 9.328 € 
quotas institucionais 157 307 € 166.175 €

2. Resultados poR atividades

associativismo
Em 2020, as receitas de quotizações da Associação mantiveram-se 
praticamente inalteradas, fixando-se em 168.053 euros. As quotizações 
dos Associados Individuais registaram um ligeiro acréscimo, alcançando 
no exercício os 10.746 euros. Já as quotizações dos Associados 
Institucionais apresentaram uma queda marginal, ficando em 157.307 
euros.
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secçÕes
Além das três secções já criadas no âmbito da APDC para áreas 
específicas – outsourcing, cidades inteligentes e empreendedorismo – 
avançou-se em 2020 com uma secção para a realidade aumentada 
e virtual, em resultado da integração no seio da Associação do 
chapter nacional da VR/AR Association. A Secção Smart Cities, que 
passou a denominar-se Healthy & Sustainable Cities, realizou a 10 de 
dezembro um webinar sobre o Novo Normal nas Cidades do Futuro. 
Já no que respeita à Secção VR/AR, a sua criação foi anunciada 
numa conferência de Imprensa realizada no âmbito da VR/AR Global 

iniciativas
A pandemia da Covid-19 obrigou a uma total redefinição da 
estratégia da APDC e do seu Plano de Atividades em 2020. A crise 
pandémica veio confirmar que a decisão já tomada, de passar a 
realizar o Congresso anual da APDC no primeiro semestre do ano, 
o que implicaria a sua não realização em 2020, foi a opção certa. 
No que respeita às demais atividades, foram cancelados todos os 
eventos presenciais, apostando-se no reforço da presença online e na 
realização de múltiplos eventos digitais. Os 23 webinars realizados ao 
longo do exercício, organizados por grandes temas, representaram 
um investimento de 16.000 euros. Destaque ainda para o Programa 
UPskill, lançado oficialmente ainda antes do confinamento, no início de 
março, mas que acabou por ser todo desenvolvido já em plena crise 
pandémica. Outra aposta da APDC foi a realização de parcerias com 
alguns dos stakeholders relevantes do mercado.

InIcIatIvas 2020 2019 
Digital Business Congress 0 € -61.686 €
digital business breakfast 0 € 1.567 €
Digital Business Case-Study Visits 0 € -169 €
Jantar 35 anos APDC 0 € -9.248 €
WSA Global Congress 0 € -13.651 €
Parcerias -506 € -155 €
Programa Upskill -68.284 € 0 €
Digital Events -16.000 € 0 €
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estRutuRa 
A rúbrica de recursos humanos registou um decréscimo de 6% no 
exercício, fixando-se em 308.384 euros. Já os gastos gerais, no seu 
conjunto, apresentaram um aumento de 25%, para um total de 118.758 
euros. Na rúbrica de Depreciação e outros gastos, no valor de 24.110 
euros, estão incluídas as depreciações de ativos no montante de 14.608 
euros.

conteÚdos e platafoRmas online
A área dos conteúdos registou um total de custos de 31.654 euros, 
depois dos 45.901 euros de um ano antes. Os números são explicados 
pela decisão de deixar de publicar a revista em papel, passando 
apenas a formato digital. No que respeita ao Diretório das TIC, a 
APDC passou também a produzi-lo autonomamente, apostando em 
várias inovações e alterações já referidas neste relatório. A passagem 
das atividades da Associação para um formato quase exclusivamente 
online implicou ainda uma aposta reforçada da sua presença em todas 
as plataformas online. 

conteúdos 2020 2019 
Revistas e diretório global tic -28.654 € -43.651 €
Plataformas Online -3 000 € -2.250 €

estrutura 2020 2019 
Recursos humanos -308.384 € -328.597 € 
gastos gerais -118.758 € -94.952 € 
depreciações e outros gastos -24.110 € -11.244 €

secções  2020 2019 
secção portugal outsourcing 0 € 6.466 €
secção R. a. | R. v. 2.638 € 0 €
secção empreendedorismo digital 0 € 0 €
secção healthy & sustainable cities 0 € 0 €

Summit, no início de junho. No seu âmbito, decorreram ao longo do 
segundo semestre vários webinars centrados no tema.
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3.  análise da demonstRação  
de Resultados

No exercício de 2020, a APDC contabilizou um total de rendimentos 
de 699.469 euros, registando uma quebra 34% relativamente ao ano 
anterior.  Também os gastos operacionais evidenciaram um recuo de 
37% em termos homólogos, para um total de 645.846 euros. No total, 
a Associação apurou um resultado líquido positivo de 52.633 euros, 
registando assim um incremento de 68% face a 2019.

A diminuição dos rendimentos verificou-se em particular na rúbrica 
‘vendas e serviços prestados’, que passou de 901.057 euros em 
2019 para 694.155 euros no exercício atual. O que é explicado pela 
não realização do Congresso anual e a consequente perda efetiva 
dos patrocínios. A rúbrica ‘fornecimentos de serviços externos’ 
também acompanhou esta tendência, diminuindo 55% face a 2019, 
essencialmente pelo mesmo motivo. Já a rúbrica ‘gastos com pessoal’ 
diminui 6%.

4. análise do balanço
A 31 de dezembro de 2020, o ativo da APDC fixava-se em 995.406 
euros, evidenciando um reforço de 11% face ao exercício de 2019. 
O aumento do ativo fica a dever-se ao incremento da rúbrica de 
disponibilidades, no montante de 210.644 euros. O total do passivo 
fixava-se a 31 de dezembro de 2020 em 304.553 euros, evidenciando 
um aumento de 18% face ao ano anterior. O que é explicado 
essencialmente pelo incremento da rúbrica de fornecedores (cerca 
de 48.704 euros), para os quais os pagamentos foram executados no 
decorrer do mês de janeiro de 2021.

5. outRas notas 
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 
Setor Não Lucrativo.
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6.  pRoposta paRa a aplicação  
dos Resultados

A Direção da APDC propõe que o saldo da conta de Resultados 
Líquidos apurados no exercício de 2020, no valor de 52.633 euros, 
transite para a conta de Resultados Transitados.

7. peRspetivas paRa 2021 
Depois do colapso económico provocado pela pandemia da Covid-19 
em 2020, as perspetivas para 2021 não são animadoras. Sobretudo 
com a terceira vaga do coronavírus na Europa, que obrigou a novas 
medidas restritivas e a confinamentos ainda mais longos. Apesar do 
processo de vacinação generalizado, as novas estirpes do coronavírus, 
mais agressivas, são outra fonte de preocupação. A previsível lentidão 
na disponibilização dos fundos estruturais da União Europeia, com 
destaque para o Fundo de Recuperação e Resiliência, são outro fator 
que está a levar a uma revisão em baixa das previsões de recuperação 
na recuperação da zona euro. A Comissão Europeia já veio rever em 
baixa a previsão de crescimento da zona euro para 2021, agora para 
3,8 %, e da UE27, que antecipa ser de 3,7%. 

Entretanto, o FMI estima que a zona euro demore, no mínimo, dois 
anos a recuperar da crise, depois da que é a maior recessão dos 
últimos 70 anos. E há países, como Espanha e Itália, que vão levar 
mais tempo. Ainda assim, as previsões são mais otimistas que a da 
CE, uma vez que antecipa um crescimento de 4,2% para 2021. Já 
a economia global, dinamizada pela China, Índia e EUA, deverá 
recuperar da crise em 2021.

Nunca na Europa foi mobilizado tanto dinheiro para investir na 
recuperação, mas antecipa-se que Bruxelas só consiga começar a 
concretizar o pacote financeiro do Fundo de Recuperação e Resiliência 
no segundo semestre. Portugal também receberá um envelope 
financeiro muito significativo para investir rapidamente, com as apostas 
centradas sobretudo na transição climática e digital. O Plano de 
Recuperação e Resiliência (PRR), cuja consulta pública terminou a 1 
de março de 2021, prevê reformas estruturais para garantir um futuro 
resiliente para Portugal, com verbas de quase 17 mil milhões de euros 
de fundos europeus. 
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O país tem sido, nesta terceira vaga de pandemia, dos mais fustigados 
do mundo e só através do confinamento geral se está a conseguir 
controlar a situação. Por isso, se Bruxelas estima que a generalidade 
dos países registe recuos nas respetivas economias no 1º trimestre 
do ano, Portugal terá das quedas mais acentuadas, de 2,1%. O FMI 
já antecipou uma revisão em baixa das previsões de crescimento 
económico para este ano, assim como o Governo, que através do 
ministro das Finanças, veio admitir que o crescimento esperado de 
5,4% para este ano será revisto em baixa e que o défice de 4,3% se vai 
agravar. A CE, entretanto, antecipa que Portugal registe este ano um 
crescimento do PIB de 4,1%.

Face a estas perspetivas, a APDC continuará a desenvolver em 2021 
um Plano de Atividades centrado no digital, estando já previstas 
várias iniciativas ao longo do ano. Destaque para o lançamento do 
Prémio APDC “Best Thesis Award”, para destacar teses de mestrado 
no âmbito das TIC e Media, e para a divulgação da segunda edição 
estudo “Tendências do Setor do Nearshore”. Continuará ainda a 
ser desenvolvido o Programa UPskill, com a finalização da 1ª fase 
(formações em contexto real de empresa e a consequente inserção nas 
empresas aderentes) e a preparação da 2ª fase de formação. Recorde-
se que o projeto tem como meta a formação de três mil pessoas em 
TIC num timing a três anos, sendo uma das iniciativas emblemáticas do 
‘Plano de Ação para a Transição Digital’.

Em preparação está já o 30º Digital Business Congress, que este 
ano se realizará pela primeira vez na história da APDC, no final do 
primeiro semestre do ano, a 12 e 13 de maio, e em formato digital ou 
hibrido, dependendo da situação concreta da pandemia. O tema será 
“Reinventing with Technology”.

A APDC conta ainda participar nas atividades previstas do âmbito 
da Presidência Portuguesa do Conselho da Europa, neste primeiro 
trimestre do ano, nomeadamente na Digital Assembly.

Na sequência da estratégia que tem vindo a ser desenvolvida desde 
o ano passado, estão previstas internamente alterações estratégicas 
ao nível do IT, com a passagem para a Primavera e o Salesforce e a 
migração para um novo site APDC.

Todas estas atividades só serão possíveis se a Associação continuar a 
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agRadecimentos
A Direção da APDC agradece ao Conselho Fiscal e ao Auditor Externo os 
contributos importantes e colaboração prestada no ano de 2020

contar com os seus Associados Individuais e Associados Institucionais, 
assim como dos Patrocinadores, que todos os anos viabilizam a 
concretização do Plano definido pela Direção. Enquanto plataforma 
do setor das TIC e Media e do processo de transformação para o 
digital, é para promover o desenvolvimento destas áreas, contribuindo 
por essa via para o desenvolvimento económico do país, que a APDC 
continuará a trabalhar. Neste pressuposto, e tendo em consideração a 
atual situação pandémica do país, depois da terceira vaga, não está 
posta em causa a continuidade das nossas atividades.



aneXosix
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demonstRaçÕes financeiRas 
e anexos
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DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO 

DO RELATÓRIO E CONTAS APDC 

RELATIVO AO EXERCÍCIO FISCAL DE 2020 

 

Tendo em conta a situação pandémica que vivemos atualmente no país, com a 
consequente declaração de Estado de Emergência e as medidas de confinamento 
em vigor, e nos termos da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março – que estabelece medidas 
excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo 
coronavírus SARS-CoV-2 e da doença Covid-19 – declaro para os devidos efeitos 
que  tomei conhecimento do Relatório e Contas da APDC – Associação Portuguesa 
para o Desenvolvimento das Comunicações, relativo ao exercício fiscal de 2020 e 
que, enquanto membro da Direção da APDC, aprovo por este meio o referido 
relatório.  

 

Lisboa, 8 de março de 2021 

 

 
 
Rogério Carapuça 
Presidente  
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José Manuel Paraíso 
Vogal da Direção 
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Vogal da Direção 
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