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o ano de 2021 voltou a ser marcado 
pelos impactos da pandemia de 
Covid-19 e pela aceleração da 
digitalização. Reinvenção é a palavra 
de ordem para pessoas, empresas 
e o Estado, num mundo instável e 
em transformação profunda. Quem 
não souber usar intensivamente a 
tecnologia não vai ser competitivo 
e, por isso, há que saber fazer a transição digital com grande 
ambição, transversalidade e responsabilidade, para termos um país 
melhor, mais diferenciado e mais competitivo. 

Também a APDC aprofundou em 2021 a sua estratégia digital e de 
reinvenção em todas as suas vertentes de atuação. A começar pelo 
Digital Business Congress, que na sua 30ª edição se assumiu, pela 
1º vez, como um evento híbrido, esmagadoramente digital e uma 
componente presencial muito limitada, em formato de programa de 
televisão. Em paralelo, passou a realizar-se em maio, o que também 
foi uma estreia absoluta. O Congresso da APDC teve precisamente 
como tema “Reinventing with Technology”, visando reunir todos os 
stakeholders e refletir sobre as estratégias certas para preparar o 
futuro. 

Continuámos ainda a apostar e a reforçar a realização de eventos 
virtuais, muitos em parceria, com múltiplos Webmornings e Point of 
Preview e avançámos com o Digital Union, um ciclo de webinars que 
resultou de uma parceria com a VdA, tendo como meta debater a 
vertente legal dos vários temas que marcam a atualidade do nosso 
setor. Todos estes eventos e iniciativas estão disponíveis através 

Rogério carapuça,  
Presidente da Direção da APDC
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das diferentes plataformas online onde a APDC está presente, 
seja no canal APDC no Youtube, no site ou no Yumpu. A revista 
COMUNICAÇÕES manteve-se apenas em formato digital, tal 
como a Assembleia Geral anual e as reuniões mensais da Direção 
da APDC. 

E porque todos os empregos terão, também eles, de ser cada vez 
mais digitais, reforçámos a aposta no Programa UPskill – Digital 
Skills & Jobs, um programa nacional de requalificação para as TIC 
que resultou de uma parceria entre Empresas, Estado e Academia. 
Assim, arrancámos com a 2ª edição desta iniciativa, que deverá 
envolver a formação de cerca de mil pessoas. Destaque ainda 
para o Projeto de Certificações Profissionais Google, que envolveu 
a atribuição de um total de cinco mil certificações destinadas a 
pessoas que pretendam obter uma requalificação em TIC.

Porque o mundo continua em profunda e acelerada transformação 
a todos os níveis, é neste caminho de contínuo reajustamento e 
de capacidade de resposta que teremos que continuar a apostar, 
enquanto plataforma e ponto de encontro de todos os temas 
decisivos e mobilizadores do setor que representamos e da economia 
e sociedade como um todo. Um trabalho que só é e continuará 
a ser possível desenvolver em ecossistema, com parcerias com 
todos os envolvidos na cadeia de valor e com o apoio dos nossos 
Patrocinadores e Associados, que são fundamentais para a nossa 
Associação. Acreditamos convictamente que só um trabalho em 
equipa e em cooperação permitirá evoluir nesta transformação e 
que todos assumimos um papel fundamental neste esforço que é, 
obrigatoriamente, coletivo!•

 Porque o mundo continua em profunda e acelerada 
transformação, é neste caminho de contínuo reajustamento e de 
capacidade de resposta que teremos que continuar a apostar. 

Um trabalho que só é possível em ecossistema e com o apoio dos 
nossos Patrocinadores e Associados. Só um trabalho em equipa e 

em cooperação permitirá evoluir



governance
ii
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no eXercícIo de 2021 aprofundámos o processo de transformação 
que iniciámos em 2020, na sequência da pandemia de Covid-19 e 
dos seus impactos transversais a todas as organizações e pessoas, 
tornando a nossa Associação cada vez mais digital e reforçando o 
seu papel como plataforma de debate e reflexão sobre os grandes 
temas ligados à transformação para o digital.

Assim, mantivemos as nossas apostas na realização de webinars 
sobre as múltiplas áreas que estão a marcar a atualidade, desde 
o teletrabalho ao 5G, passando pelas smart cities, automatização, 
realidade aumentada e virtual, o papel dos CIO ou os call 
centres. Foi ainda lançado o Digital Union, um novo ciclo de 
eventos realizado em parceria com a VdA, tendo como objetivo 
unir o know-how do digital business detido pela APDC a toda a 
complexidade jurídica dominada pela VdA, debatendo-se temas 
como a conetividade, soberania digital e cibersegurança e o 
novo consumidor digital. A Associação realizou um total de 19 
iniciativas, que envolveram mais de três mil participantes, tendo-
se registado uma média de 160 participantes por evento. E não 
foram esquecidos os Point of Preview, conversas virtuais reservadas, 
que tiveram como convidados com Maria Manuel Leitão Marques, 
Deputada do Parlamento Europeu, e Fernando Alfaiate, Presidente 
da Estrutura de Missão “Recuperar Portugal”. A Cisco e a Axians 
mantiveram o seu apoio à APDC, fornecendo gratuitamente o 
acesso à plataforma Cisco Webex para a realização de todos os 
eventos e iniciativas online. 

Mas o grande destaque vai para a reinvenção do Digital Business 
Congress. Pela primeira vez na história da APDC, a edição de 2021 
decorreu de uma forma híbrida, esmagadoramente digital, em 
formato de programa de televisão. Para o efeito, foi adjudicada à 
Shake It o fornecimento de uma plataforma digital com integração 
de streaming e múltiplas funcionalidades, através de uma mobile 
app e de uma web app, que possibilitou a informação e interação 
com os participantes. Foi ainda promovida uma exposição virtual 
de várias empresas e uma iniciativa de gamification entre os 

1. Resumo da atividade
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participantes do Congresso, de forma a reforçar o engagement, 
que contou com o apoio de algumas empresas associadas que 
ofereceram os prémios.

Sem precedentes foi ainda a decisão de passar a realizar o 
maior evento da Associação e uma das Iniciativas que marca a 
agenda nacional do setor e do país no mês de maio. Com o tema 
“Reinventing with Technology”, o 30º Congresso da APDC apostou 
em trazer múltiplos oradores, nacionais e internacionais, quer 
presencialmente quer online, para refletir sobre as estratégias certas 
para o futuro, retirando aprendizagens da difícil conjuntura para 
preparar um amanhã mais sustentado, resiliente e inovador.

O tema de fundo foi dividido em vários subtemas, que deram 
o mote aos dois dias de reflexão: “Pós-pandemia e recuperação 
económica”, “Media e Telecomunicações”, “Reinvenção dos Negócios”, 
“Tecnologia” e “O Futuro – Recuperação e Resiliência”. Este novo 
formato contou com o apoio da RTP, que assegurou a realização 
do evento para o digital. Os hosts Cristina Esteves e João Adelino 
Faria, jornalistas da RTP, estiveram em palco, em permanência, 
trazendo à Iniciativa uma dinâmica acrescida. Maria Manuel Leitão 
Marques foi a presidente do Congresso, que contou com mais de 
2.800 participantes, dos quais 60% eram gestores de topo.

Num mercado onde o talento digital assume uma crescente 
relevância, com a premente necessidade das empresas e organizações 
terem nos seus quadros cada vez mais pessoas com qualificações 
tecnológicas, a Associação tem vindo também a apostar de forma 
cada vez mais sustentada na requalificação em TIC. Assim, depois 
de ter lançado em 2020 a 1ª edição do Programa UPSkill, em 
parceria com o Governo e a Academia, que envolveu 450 formandos, 
25 ações de formação e sete localidades, avançou em 2021 com 
a 2ª edição da iniciativa, agora realizada por ciclos. O 1º ciclo foi 
encerrado em dezembro e envolveu 351 formandos, estando em curso 
um 2º ciclo. Em paralelo, para divulgar a iniciativa, foram realizados 
vários eventos ao longo do ano. 
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Destaque ainda para o Programa de Certificações Profissionais 
Google, que resultou de uma parceria com a Google, para a oferta 
de cursos de formação nas áreas de Apoio Técnico de TI, Análise de 
Dados, Gestão de Projetos e Design da Experiência do Utilizador. 
No total, estão abrangidos 5.000 certificado, depois do projeto 
ter sido alargado no final de 2021 a mais duas mil certificações. 
Receberam-se mais de 16 mil candidaturas. 

Mas a APDC está também a apostar noutras iniciativas, como o 
prémio Best Thesis Award, lançado em parceria com o Consórcio 
das Escolas de Engenharia (CEE), para distinguir as melhores 
dissertações de mestrado em TIC e Media. A 1ª edição contou 
com 53 candidaturas, das quais 46 cumpriram os critérios de 
elegibilidade. A Associação voltou ainda a coordenar o processo 
de seleção dos projetos nacionais que representaram Portugal 
na edição de 2021 do World Summit Awards (WSA), tendo 
sido premiados os projetos ZoomGuide, Speak, Urban Platform 
e CycleAI, que estarão na final desta competição mundial, em 
março deste ano. Destaque para o lançamento do “Prémio 
Cidades e Territórios do Futuro”, em novembro de 2021, estando as 
candidaturas abertas até 28 de março deste ano. A competição visa 
reconhecer projetos pioneiros, assim como ideias e estratégias que 
tornem as cidades mais habitáveis, sustentáveis e economicamente 
viáveis.

Ao longo deste exercício, a APDC renovou também a sua estratégia 
de realização de parcerias e colaboração com diversas entidades, 
no sentido de multiplicar as iniciativas e atuação nas mais variadas 
áreas no âmbito das TIC e Media. Nomeadamente com a CIP - 
Confederação Empresarial de Portugal, GeSI - Global Enabling 
Sustainability Initiative, CNE – Conselho Nacional da Educação, 
Grupo de Trabalho Comunicações Eletrónicas da Comissão 
de Economia, Inovação e Obras Públicas da Assembleia da 
República, Estrutura de Missão Portugal mais Digital e com várias 
candidaturas de parceiros à constituição e reconhecimento de 
‘Digital Innovation Hubs’.•
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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 .........................helena Féria (Vodafone)
Vice-Presidente .........................João Zúquete (Altice) 
Vogal ..................................................abel aguiar (Microsoft)
Vogal ..................................................bernardo correia (Google)
Vogal ..................................................bruno casadinho (Capgemini Engineering)
Vogal ..................................................carlos leite (HPE)
Vogal ..................................................eduardo Fitas (Accenture)
Vogal ..................................................Francisco Febrero (Inetum)
Vogal ..................................................Francisco maria balsemão (Impresa)
Vogal ..................................................guilherme dias (SAS)
Vogal ..................................................José correia (HP)
Vogal ..................................................luís urmal carrasqueira (SAP)
Vogal ..................................................marina Ramos (RTP)
Vogal ..................................................miguel almeida (Cisco)
Vogal ..................................................olívia mira (Media Capital)
Vogal ..................................................pedro Faustino (Axians)
Vogal ..................................................pedro gonçalves (Ericsson)
Vogal:  ...............................................pedro tavares (Deloitte)
Vogal: .................................................Ricardo martinho (IBM)
Vogal ..................................................vicente huertas (Minsait-Indra)

composição dos ÓRgãos sociais no Final de 2021

2. ÓRgãos sociais

ALTERAÇÕES NA DIREÇÃO
Por motivos diversos, registaram-se ao longo de 2021 algumas alterações na composição inicial 
da Direção. Assim, Nelson Teodoro (Novabase), Pedro Rocha Vieira (Beta-i), Célia Reis (Altran), 
José Manuel Paraíso (IBM), Ricardo Pires Silva (SAS) e Sérgio do Monte Lee (Deloitte) deixa-
ram a Direção da APDC no decurso de 2021. Para os seus lugares foram cooptados Bernardo 
Correia (Google), Bruno Mota (Bold), Bruno Casadinho (Capgemini Engineering), Ricardo 
Martinho (IBM), Guilherme Dias (SAS) e Pedro Tavares (Deloitte).
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secções 
poRtugal outsouRcing
Presidente ......................................manuel maria correia (DXC Technology)
Vice-Presidente .........................pedro miranda (SIBS)
Vogal ..................................................carla baltazar (Accenture)
Vogal ..................................................vítor lopes (Axians)

Carlos Lourenço apresentou a sua renúncia ao cargo de vogal da secção de Portugal 
Outsourcing em 2021.

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

empReendedoRismo digital
Presidente ......................................bruno mota (Bold)
Vogal ..................................................Francisco Fonseca (Anubisnetworks)
Vogal ..................................................pedro Ribeiro dos santos (Armilar)
Vogal: .................................................miguel Fontes (Startup Lisboa)

A secção Empreendedorismo Digital sofreu algumas alterações em 2021. Assim, Pedro 
Rocha Vieira e António Ferreira deixaram a Direção da secção. Bruno Mota passou a 
Presidente e entrou Miguel Fontes.

Realidade viRtual/Realidade aumentada
Presidente ......................................luís martins (VR/AR Association)
Vogal ..................................................anésio neto (VR/AR Association)
Vogal ..................................................tiago loureiro (VR/AR Association)

Por inerência dos cargos, os Presidentes das secções são também membros da 
Direção APDC. Não havendo lugar disponível na Direção 2019-2021, o Presiden-
te da Secção de RA/RV, criada em 2020, participa nas reuniões na qualidade de 
observador.
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a aPdc realizou no dia 24 de março a sua Assembleia Geral Ordinária anual, pelo 
2º ano consecutivo através de meios telemáticos. Esta Assembleia Geral foi convo-
cada nos termos da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março (que veio estabelecer medidas 
excecionais e temporárias relacionadas com a situação epidemiológica que se vivia, 
em consequência da pandemia da COVID-19, privilegiando os meios telemáticos 
como forma de reunião das assembleias gerais). A participação por meios telemáticos 
- vídeo ou teleconferência - não obstou ao regular funcionamento do órgão, designa-
damente no que respeita a tomar medidas essenciais de distanciamento social, para 
evitar o alastrar do coronavírus. 
A Ordem de Trabalhos foi a seguinte:
1.  Apreciação e votação do Relatório e Contas da Direção e do Parecer do Conselho 

Fiscal relativos ao exercício de 2020;
2.  Apreciação da Proposta de Aplicação dos Resultados apurados em 2020;
3.  Apreciação e votação do Plano de Atividades para 2021 e respetivo orçamento;
4.  Ratificação das cooptações dos novos membros da Direção.

4. 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

Para fazer face ao processo de reinvenção para o digital, que implica um significativo 
acréscimo de trabalho, a APDC continuou a manter, em regime de prestação de 
serviços, o designer gráfico João Leal, para o reforço da comunicação online. Para 
a gestão do Projeto de Certificados Profissionais Google, foi também contratada a 
colaboradora Silvia Rosa, em regime de part-time.
Deu-se ainda sequência à estratégia de recurso à prestação de serviços em 
outsourcing em áreas onde foi considerado necessário, para reforçar a eficiência 
organizacional, redução de custos e de crescente flexibilização e capacidade de 
resposta a um mercado em acelerada mudança.
No âmbito do aprofundamento de uma APDC cada vez mais digital e para reforçar 
a marca da Associação, avançou-se em 2021 com uma consulta pública ao mercado 
para a contratação de uma nova agência de design e marketing digital. Assim, na 
sequência do processo de consulta, desenvolvido em setembro, foi adjudicada em 
novembro a proposta da Circle, agência que fornece um serviço 360ª, que envolve 
publicidade, design, branding, digital, ativações e eventos. Assumindo-se como uma 

3. assembleia geRal
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agência de ideias, foi criada pouco tempo antes da pandemia. A contratação da 
Circle abrange várias áreas: componente do design; estratégia de marketing digital; 
auditoria técnica do domínio e website APDC; auditoria key words; e desenvolvimento 
de matriz de buyer personas e content strategy.
Já no caso dos Serviços de Contabilidade e Administrativo-Financeiros, que têm vindo 
a ser prestados nos últimos anos pela FM Consultores Associados, esta empresa 
rescindiu o contrato, na sequência da transição para o Programa de Contabilidade 
Primavera e de uma nova parametrização do Salesforce (CRM), com integração com 
o sistema de faturação Primavera e do sistema de mailings Emma. A rescisão terá 
efeitos a partir de fevereiro de 2022. A APDC iniciou no final de 2021 uma consulta 
do mercado para selecionar um novo fornecedor.
Nos serviços de assistência informática e manutenção de sistemas, e com o 
encerramento da prestadora de serviços Passion4Sky, a APDC contratou em 2021 
uma pessoa para apoio técnico nesta área, em regime de prestação de serviços.
Mantiveram-se ainda os contratos nas áreas: 
•  Parceiro na área tecnológica - viatecla
•  Serviços de apoio ao controlo de gestão - gesvalor



assocIados
iii
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1. associados individuais
A APDC encerrou o exercício de 2021 com um total de 376 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 Associação 
e do setor, mantiveram-se e intensificaram-se as parcerias, tendo como objetivo o 
reforço da oferta de benefícios aos Associados APDC.
Em 2021, registaram-se um total de 16 adesões à base de Associados Individuais.

2. associadas 
institucionais
No final de 2021, a APDC tinha um total de 123 Associadas Institucionais.
Ao longo do ano registou-se a adesão de 5 novas Associadas Institucionais. Em para-
lelo, verificou-se o cancelamento da inscrição de 10 Empresas. Na maioria dos casos, 
as desistências resultaram de dificuldades financeiras, de processos de fusão ou da 
extinção de empresas. 

novas associadas em 2021
• the key talent portugal 
• campos Ferreira, sá carneiro - cs associados 
• associação para o desenvolvimento do instituto superior técnico (adist)  
• Fptic ii consulting unipessoal lda  
• devscope

Empresas/instituições que solicitaram o cancelamento da quota em 2021:

• Associação CCG • Altitude • Capgemini Portugal • Olivedesportos  
• PDMFC • Rohde & Schwarz Portugal • Findmore • Tandem Innovation  
• Fundação D. Pedro IV • HRB Solutions.



InIcIatIvas
iv
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1.  30º digital business 
congRess 
12 e 13 MaIo | + 2.800 PartIcIPantes | + 80 oradores, dos quaIs 15 
InternacIonaIs

a edIção de 2021 do Digital Business Congress foi pioneira e 
verdadeiramente memorável. Pela primeira vez na sua história, a 
APDC realizou um Congresso híbrido, esmagadoramente digital 
e com uma componente presencial muito limitada, em formato de 
programa de televisão. Com o tema “Reinventing with Technology”, 
o 30º Congresso apostou em trazer múltiplos oradores, nacionais 
e internacionais, quer presencialmente quer online, para refletir 
sobre as estratégias certas para preparar o futuro desde já, 
retirando aprendizagens da difícil conjuntura para um amanhã 
mais sustentado, resiliente e inovador. Também pela primeira vez, 
a Associação optou pela realização do maior evento do digital em 
maio, quando tradicionalmente o Congresso se realizou sempre em 
novembro e, mais recentemente, em setembro.  
O tema de fundo foi dividido em vários subtemas, que deram 
o mote aos dois dias de reflexão: “Pós-pandemia e recuperação 
económica”, “Media e Telecomunicações”, “Reinvenção dos Negócios”, 
“Tecnologia” e “O Futuro - Recuperação e Resiliência.  
Para este novo formato, a APDC contou com o apoio da Altice, 
como parceiro tecnológico, que forneceu a infraestrutura necessária 
para a utilização da internet nos dois dias do Congresso, e com o 
apoio da RTP, como Media Partner, que assegurou a realização do 
Evento para o digital. Os anfitriões Cristina Esteves e João Adelino 
Faria, jornalistas da RTP, estiveram em palco, em permanência, 
trazendo à Iniciativa uma dinâmica acrescida. 
Os patrocinadores do Congresso tiveram a oportunidade de realizar 
sessões paralelas, pré-gravadas e transmitidas na plataforma, 
em simultâneo com o programa do Congresso exibido no palco 
principal da plataforma. Adicionalmente, foram também realizadas 
sessões paralelas com oradores internacionais (Gerd Leonhard, 
futurista; Matthew Griffin, futurista e Cheow-Hoe Chan, Government 
Chief Digital Technology Officer no GovTech Singapore), reservadas 
a convidados da APDC e/ou dos patrocinadores do Congresso. 
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“Foram dois dias muito interessantes, desafiantes e com propostas 
muito diversas. Com muita polémica, como deve ser, quando 
se discute a inovação”, referiu Maria Manuel Leitão Marques, 
Presidente do Congresso, no Wrap-Up de fecho de iniciativa, em 
que participou com o líder da APDC. 
No Congresso, o Presidente da República “chamou a atenção para 
a importância do digital e disse que o futuro das TIC é o futuro 
de todos nós”. O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
“tirou lições sobre a pandemia e defendeu ser necessária mais 
articulação entre a ciência fundamental e as empresas disruptivas, 
assim como aprender ao longo da vida, trabalhar na regulação e 
partilhar dados abertos”. Já o Governador do Banco de Portugal 
destacou a “recuperação de banda larga como verdadeiro espírito 
europeu e congratulou-se do facto de, pela primeira, vez, a Europa 
ter uma resposta comum à pandemia, sendo os serviços digitais 
fundamentais para a competitividade”.  
Gerd Leonard apelou à “construção do mundo com mais pessoas, 
planeta, propósito e prosperidade”, enquanto David Simas “falou 
da necessidade dos líderes, cada vez mais, de terem um propósito, 
sabendo liderar com menor assimetria e garantindo a inclusão. Não 
apenas para sentar as pessoas à mesma mesa, mas tratá-las com 
a dignidade e qualidade que merecem”. Já Richard Sims “chamou 
a atenção para o facto da mudança no trabalho não ser só o 
trabalho remoto, mas também a automatização, que vai mudar a 
natureza do trabalho”.  
O secretário de Estado para a Transição Digital, tal como o 
Ministro da Economia, destacaram aspetos como “dar acesso 
a todos, dar computadores a todos os alunos e usar os fundos 
estruturais para que as empresas tenham acesso à transformação 
digital”. E a secretária de Estado da Igualdade considera “que 
necessário uma política de igualdade também por razões 
económicas”. 
Matthew Griffin alertou para que o “que vem a seguir à pandemia 
será cada um de nós, que teremos de decidir o que queremos fazer 
como pessoas novas” e Jeffrey Sachs mostrou “que devemos ter um 
mundo mais digital, mais verde e com muito mais educação”. Luc 
Julia diz que “há problemas muito difíceis que os computadores não 
conseguem resolver, ao contrário do cérebro humano”.  
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O Comissário Europeu para o Mercado Interno, que também 
participou, falou de como Bruxelas quer construir uma Europa 
digital, o ministro das Infraestruturas e da Habitação de como as 
Comunicações são fundamentais e da importância do 5G para que 
o país seja um exemplo nas comunicações de alta velocidade. No 
encerramento, o Primeiro-Ministro, António Costa, diz que “é hora 
de executar e de transformar” o país, sendo “essencial a mobilização 
de todos” para “garantir um melhor país para as gerações futuras” 
“A transformação digital chegou aos eventos e este Congresso 
nunca mais voltará a ser igual. Este formato mostra que podemos 
chegar a audiências diferentes, mais vastas, mais diversas e ter 
connosco oradores de todo o mundo, que de outra forma não seria 
possível”, deixou claro no final do evento o presidente da APDC, 
Rogério Carapuça.•

2. WebmoRnings
FoI MantIda e reForçada em 2021 a aposta estratégica na realização 
de webinars, que a APDC denominou de Webmornings ou 
conversas matinais sobre os vários temas que marcam a agenda 
nacional e internacional da transformação para o digital.

estRatégia cloud paRa administRação 
pÚblica em poRtugal
4 FevereIro | 498 PartIcIPantes

A estratégia cloud para a AP está definida e aprovada. Há agora 
todo um caminho pela frente para a sua efetiva implementação, 
trazendo aos serviços públicos todas as vantagens da utilização 
das mais recentes soluções tecnológicas de ponta. Já estão a ser 
definidos os instrumentos que vão permitir operacionalizar o pacote 
de orientações. Os use cases que já foram implementados em 
alguns organismos públicos comprovam o sucesso destes modelos. 
Agora, há que estender a todos os organismos públicos. O processo 
está já em curso e em aceleração.
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state oF the viRtual and augmented 
RealitY ecosYstem in poRtugal
11 FevereIro | 192 PartIcIPantes

Portugal tem um enorme potencial no que diz respeito ao 
desenvolvimento de ofertas baseadas em tecnologias imersivas. O 
ecossistema de realidade virtual e aumentada é uma realidade 
e continua a crescer, prometendo experiências verdadeiramente 
transformadoras a todos os níveis e o desenvolvimento de ofertas 
inovadoras. E a chegada de 5G promete mesmo uma nova era 
para as pessoas, para a sociedade e para a economia. Neste 
webinar discutiram-se as oportunidades e os desafios.

5g in de WoRld – lessons leaRned
17 Março | 234 PartIcIPantes

A Europa e Portugal estão claramente atrasados na corrida de 5G 
e há que inverter rapidamente esta tendência, com estratégias bem 
definidas e ambiciosas. Dado o poder de inovação da nova geração 
móvel e a aceleração digital trazida pela pandemia, a maioria 
das organizações quer avançar rapidamente para novas soluções 
e serviços e novos modelos de negócio. A criação de ecossistemas 
fortes e a cooperação e coopetição serão essenciais para assegurar 
o futuro.

Evento realizado em parceria com a Deloitte.

excelÊncia no teletRabalho: pRepaRação 
das empResas paRa o pÓs-pandemia
25 Março | 171 PartIcIPantes

O modelo de trabalho híbrido nas organizações veio para ficar, 
depois da pandemia ter obrigado as organizações a repensar toda 
a sua estrutura, processos e até a cultura. O futuro passa, cada vez 
mais, por colocar as pessoas no centro de todas as estratégias, para 
ganharem capacidade de responder aos desafios que subsistem e 
terem capacidade de serem competitivas e vingarem num mundo 
cada vez mais instável.

Evento realizado em parceria com a Minsait.



22 | aPdc RelatÓRio de atividades e contas 2021

cidades, compoRtamentos, tecnologia & 
comunicação
30 Março | 109 PartIcIPantes

Envolver os cidadãos na vida das cidades e mudar os seus 
comportamentos, de forma a aumentar a qualidade de vida, fazer 
crescer a economia e incrementar o funcionamento nos grandes 
centros urbanos, tem que passar pelas ciências comportamentais. 
Sempre associadas a uma utilização correta da tecnologia e da 
comunicação, que seja eficaz e que crie confiança nas pessoas, e 
tendo em conta princípios éticos. Há muitas oportunidades, mas as 
entidades públicas ainda têm grandes desafios pela frente.

call centeR: automação & humaniZação 
no atendimento
7 julho | 204 PartIcIPantes

A tecnologia já está em força no negócio dos call centers, com 
soluções verdadeiramente robustas para responder aos novos 
desafios do mercado. A pandemia veio claramente acelerar a 
utilização do digital e há ofertas que permitem maior rapidez, 
eficácia e capacidade de resposta ao cliente final, seja esta dada 
por um assistente virtual ou por um operador especializado. Aliás, 
não falta muito para deixar de se conseguir fazer a distinção 
entre um chatboot e uma pessoa. Testar, experimentar e recolher 
feedback de todos os envolvidos é o caminho para o futuro.

Evento realizado em parceria com a IBM.

apResentação do 1º RelatÓRio sobRe o 
ecossistema da Realidade aumentada e 
Realidade viRtual
Este webinar apresentou as principais conclusões do VR/AR 
Ecosystem Report Portugal 2021, o primeiro relatório apresentado 
pela VR/AR Association Portugal, a Secção VR/AR da APDC. 
O ecossistema de empresas de realidade virtual e aumentada no 
mercado nacional tem cerca de 106 empresas que representam 
três mil postos de trabalho. Operam em múltiplos setores e, apesar 
de se concentrarem ainda na Área Metropolitana de Lisboa, 
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estão já um pouco por todo o país e até nas ilhas. Dois terços das 
empresas deste mercado são PME ou startups, o que lhes permite 
ter uma grande flexibilidade e rapidez na criação de novas soluções 
imersivas. 

novos modelos de tRabalho
23 seteMbro | 203 PartIcIPantes

O regresso ao trabalho presencial está a acelerar, agora que 
estamos prestes a alcançar a imunidade de grupo, com 85% dos 
portugueses vacinados contra a pandemia de Covid-19. Cresce o 
número de organizações que anunciam modelos de trabalho híbrido 
ou remoto, repensando os modelos implementados nos últimos anos. 
As respostas tecnológicas estão disponíveis, mas a adoção das 
novas práticas tem que ser bem ponderada e preparada, quer em 
termos de processos, lideranças e negócio, quer das pessoas. 

Evento realizado em parceria com Axians e Cisco.

cio: agente de mudança
17 noveMbro | 89 PartIcIPantes

Para fazer face aos atuais desafios de mercado, que obrigam a 
uma transição digital ainda mais acelerada, num processo que 
se assume como uma verdadeira revolução, o papel dos CIOs é 
absolutamente crítico. De tal forma que são mesmo considerados 
os novos ‘super-heróis’ das organizações. Não se trata apenas de 
introduzir tecnologia, mas sim de ter um conhecimento transversal 
da organização para saber como usar as soluções tecnológicas para 
criar valor. O que implica terem que assumir um papel estratégico e 
contar com o apoio das lideranças e de toda a empresa.

Evento realizado em parceria com a Logicalis.

intelligent WoRkFloWs
30 noveMbro | 79 PartIcIPantes

O tema dos fluxos de trabalho inteligentes começa a estar no 
centro de todas as estratégias, se as organizações se quiserem 
preparar para um mercado em grande mudança e cada vez 
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mais digital. As soluções estão disponíveis para avançar em força. 
Para já, as grandes mudanças nas organizações têm sempre na 
sua base fatores exógenos e iniciam-se por pequenos projetos. 
Depois, percebidos os benefícios, são alargados a toda a empresa. 
O próximo passo será usar as novas tecnologias para levar os 
workflows ao ecossistema, através de um processo colaborativo. 

Evento realizado em parceria com a IBM.

3. digital union
InIcIatIva realIzada em parceria com a VdA, com o objetivo de 
unir o know-how do digital business detido pela APDC a toda a 
complexidade jurídica dominada pela VdA, abordando temas sobre 
as políticas e estratégias europeias relacionados com a transição 
para o digital e a criação de um mercado único digital.

conectividade
15 julho | 159 PartIcIPantes

As metas europeias para o digital até 2030 são ambiciosas 
e a conetividade assume um papel fundamental, com acesso 
gigabit para todos e 5G em toda a parte. Mas subsistem grandes 
desequilíbrios entre estados-membros e mesmo dentro de cada 
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país. Portugal é um exemplo. No momento que se debate no 
Parlamento a nova Lei das Comunicações Eletrónicas, que pretende 
ir mais além da legislação comunitária, subsistem muitas dúvidas e 
multiplicam-se os alertas. Nomeadamente em termos de equilíbrio 
do setor, de capacidade de investimento e de se privilegiar a 
concorrência em detrimento da inovação.

sobeRania digital & cibeRseguRança
7 outubro | 176 PartIcIPantes

O papel da cibersegurança é central no reforço da soberania 
digital europeia. Mas, embora estejam a ser dados passos 
importantes, a UE já foi ultrapassada em termos tecnológicos por 
outras geografias, pelo que pessoas e processos terão de ser agora 
a aposta. Há é que saber gerir a proliferação e complexidade do 
quadro legislativo, sob pena do seu impacto nas organizações e na 
sua defesa contra as crescentes ameaças cibernéticas. A adoção 
de tecnologias modernas de segurança da informação, através do 
poder do hacking, é um dos caminhos, até porque está sempre tudo 
a mudar no mundo online e a imprevisibilidade é única constante.

consumidoR digital – novas RegRas
23 noveMbro | 148 PartIcIPantes

A nova legislação sobre os direitos dos consumidores, agora 
também no digital, vai entrar em vigor em toda a UE27 a 1 de 
janeiro próximo. Traz novidades, mas também muitos desafios. E 
não vai certamente resolver tudo, até porque integra um pacote 
mais global elaborado ao nível comunitário e nacional. É que o 
mercado avança de forma acelerada e há mudanças todos os 
dias. Por isso, há mesmo quem defenda apenas um documento 
enquadrador e flexível. Afinal, a prioridade deveria ser dada 
à colaboração entre consumidores e empresas. Com regras 
transparentes por parte destas no que respeita às suas estratégias 
digitais, para o consumidor não ser manipulado.



26 | aPdc RelatÓRio de atividades e contas 2021

4. point oF pRevieW
conversas vIrtuaIs reservadas aos presidentes dos Patrocinadores 
Anuais e aos membros da Direção da APDC, que vieram substituir 
em formato digital os Jantares Debate Reservados. 

agenda digital euRopeia
com maria manuel leitão marques, deputada do parlamento 
europeu
24 FevereIro 

Os vários dossiers da Agenda Digital Europeia, com destaque 
para a conetividade e o 5G, assim como os dados e a inteligência 

artificial, foram temas de análise do primeiro 
encontro ‘Point of Preview’. A Eurodeputada foi 
a oradora convidada desta conversa virtual e 
lançou aos o desafio de participarem na consulta 
pública ao Plano de Recuperação e Resiliência 
(PRR), que decorre até 1 de março, para que 

se possam corrigir eventuais falhas, garantindo que o país ganhe 
capacidade de disputar um lugar de topo na economia europeia.

plano de RecupeRação e ResiliÊncia
com Fernando alfaiate, presidente da estrutura de missão 
“Recuperar portugal”
15 seteMbro

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) está em marcha 
e até final do ano será apresentado a Bruxelas o 1º reporte de 

execução, para desbloquear mais uma tranche 
de financiamento. Para já, cerca de 42% da 
dotação está contratualizada, valor que chegará 
a 50% ainda em setembro. A expetativa é que, 
conjugado com outras fontes de financiamento, 
permita ao país crescer mais do que num cenário 

sem pandemia. As estimativas são de António Alfaiate, responsável 
pela operacionalização e coordenação técnica do programa.
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5.  poRtugal as a digital 
nation 
3 noveMbro

InIcIatIva realIzada em parceria pela APDC, Portugal Digital, Aicep 
Portugal Global e Startup Portugal, que decorreu em paralelo à 
Web Summit. Tratou-se de um evento de networking, reservado e 
informal, onde se reuniram vários convidados internacionais, assim 
como líderes das empresas do mercado nacional e representantes 
do Governo. 



PréMIos
v
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1. best thesis aWaRd
a aPdc lançou eM 2021 o Prémio Best Thesis Award, em parceria 
com o Consórcio das Escolas de Engenharia (CEE). Destina-
se a distinguir as melhores dissertações de mestrado em TIC 
e Media. Os alunos abrangidos são os do universo CEE, que 
abrange a Escola de Engenharia da Universidade do Minho, a 
Universidade de Aveiro, a Faculdade de Ciências e Tecnologia 
da Universidade Nova de Lisboa e a Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade de Coimbra. Esta 1ª edição contou 
com 53 candidaturas, das quais 46 cumpriram os critérios de 
elegibilidade. O prémio, no valor de 1.500€ por cada uma das 3 
áreas – TI, telecomunicações e media - foi entregue a 12 de maio, 
no 30º Digital Business Congress. A Axians foi a Patrocinadora 
deste Prémio.

Os vencedores foram:

•  Tecnologias de Informação - andré cruz, antigo aluno da 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP);

•  Telecomunicações - João serra, antigo aluno do mestrado 
em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores do Instituto 
Superior Técnico (IST);

•  Media - miguel Regouga, antigo aluno do mestrado em 
Engenharia Informática e de Computadores, IST.
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2. WoRld summit aWaRds 
- poRtugal
a aPdc voltou a coordenar o processo de seleção dos projetos 
nacionais que representaram Portugal na edição de 2021 do World 
Summit Awards (WSA), iniciativa internacional apoiada pelas 
Nações Unidas, que premeia as melhores inovações digitais com 
impacto social, envolvendo cerca de 180 países. 

Os projetos foram selecionados por um júri nacional liderado 
por Sandra Fazenda Almeida (APDC) e Roberto Carneiro (ex-
ministro da Educação), reforçado com a presença de responsáveis 
da Armilar, AWS, EDP, Galp, Google, Lusíadas Saúde, NOS e 
Semapa. O júri contou ainda com representantes da Altice Labs, 
AMA, ANI, Impresa, ASSOFT, IPN, Jerónimo Martins, Media 
Capital, Microsoft, NOSSA, RTP, Startup Braga, Startup Lisboa e 
Vodafone.

Nesta edição, voltou a comprovar-se a capacidade de inovação 
tecnológica nacional, com quatro projetos nacionais na lista final 
dos 40 vencedores do WSA, selecionados de entre mais de 290 
nomeações de 182 países participantes. Todos eles contribuem para 
os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Vão agora 
apresentar as suas soluções no WSA Global Congress, que se 
realizará entre 22 e 24 de março deste ano, em formato híbrido. 

Por categorias, os vencedores nacionais que integram os vencedores 
do WSA 2021 são:

•  Culture & Tourism - Zoomguide: guia, alimentado por IA, que 
permite ao utilizador explorar cidades e lugares de significado 
turístico ou cultural através de métodos de pesquisa inovadores. 

•  Inclusion & Empowerment - speak: app móvel que liga 
migrantes, refugiados e habitantes locais, promovendo a troca de 
experiências linguísticas e culturais. 
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•  Government & Citizen Engagement - urban platform: 
solução na cloud para governos, concebida para municípios que 
procuram ativamente contribuir para aqueles que os gerem e 
para os seus habitantes. 

•  WSA Young Innovators e do WSA European Young 
Innovators - cycleai: solução que visa capacitar os utilizadores 
da micromobilidade para a sua segurança. 

3.  pRémio cidades e 
teRRitÓRios do FutuRo

A APDC lançou, no âmbito da sua Secção Cidades Saudáveis e 
Sustentáveis e do Dia Mundial das Cidades, que se comemora 
a 31 de outubro, o Prémio Cidades e Territórios do Futuro. As 
candidaturas estão abertas até 28 de 
março de 2022 para uma competição que 
visa reconhecer projetos pioneiros, assim 
como ideias e estratégias que tornem as 
cidades mais habitáveis, sustentáveis e 
economicamente viáveis.

Todos os projetos, ideias e estratégias terão 
que ter o apoio de inovações tecnológicas que 
promovam a otimização dos recursos e um 
planeamento, entrega e controlo dos serviços 
urbanos mais inovador e eficaz, por forma a 
potenciar a sustentabilidade da economia, da 
sociedade e do ambiente.

Há nove categorias a concurso: Igualdade e Inclusão;  Saúde e 
bem-estar; Mobilidade e Logística; Relacionamento com Cidadão e 
Participação; Experiência Pedestre e Hospitalidade; Qualificações; 
Economia Circular e Descarbonização; Colaboração Intergeracional; 
e Desenvolvimento Económico.



ForMação
vi
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1. pRogRama upskill
o PrograMa UPSkill – Digital Skills & Jobs foi lançado em 2020 
e resulta de um acordo entre a APDC, o IEFP e a Academia. 
Agrega o tecido empresarial, através da APDC; a Academia, 
através dos Institutos Politécnicos e do ISCTE, a que aderiram em 
2021 as universidades do Algarve e Évora, como polos formativos 
por excelência; e o IEFP, enquanto entidade que tem por missão 
promover a criação e a qualidade do emprego em Portugal. O 
Programa insere-se no ‘Plano de 
Ação para a Transição Digital de 
Portugal’, sendo reconhecido como 
uma iniciativa emblemática e é 
apoiado pela Portugal Digital. 

A 1ª edição deste programa 
nacional de requalificação em TIC, 
que visa responder às necessidades 
concretas de talento das empresas, foi lançada em 2020, tendo 
envolvido um total de 430 formandos nas 25 ações de formação em 
7 localidades - Braga, Porto, Bragança, Sintra, Faro, Setúbal e Viseu 
- num processo que encerrou em 2021. A taxa de contratação destes 
recursos foi superior a 80%, nas 17 empresas que participaram.

Beneficiando das aprendizagens desta 1ª edição, foi lançada em 
2021 uma 2ª edição, que decorre agora por ciclos de candidaturas 
e foi alargada a mais regiões do país, sobretudo do interior, 
mobilizando 12 Instituições de Ensino Superior em 13 cidades: Braga, 
Porto, Bragança, Leiria, Coimbra, Lisboa, Sintra, Setúbal, Castelo 
Branco, Viseu, Guarda, Évora e Faro. A 30 de novembro, encerrou o 
1.º ciclo de candidaturas, que envolveu 359 formandos e 22 ações de 
formação em 7 localidades – Braga, Porto, Bragança, Sintra, Faro, 
Setúbal e Viseu. 

Foi, ainda em 2021, aberto um 2º ciclo para mais 500 vagas e 
32 novas ações de formação. O objetivo é, à semelhança do que 
tem vindo a acontecer, assegurar que, pelo menos 80% sejam 
contratados pelas empresas envolvidas no Programa, depois dos 
seis meses de formação teórico-prática em instituições de ensino 
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superior e dos três meses de formação prática em ambiente de 
trabalho real, nas organizações.

Entre as novidades desta 2ª edição do UPskill é a criação, além 
das turmas partilhadas por várias empresas, de turmas dedicadas, 
destinadas apenas às necessidades de talento de uma Empresa, 
que assegura um número de formandos igual ou superior a 15 numa 
dada tecnologia e localização. A maior parte das turmas previstas 
nestes dois primeiros ciclos são já dedicadas, para responder às 
necessidades de empresas como a Inetum, a Deloitte, a Capgemini 
Engineering, a Unipartner, a Minsait , a Bizdirect ou a Everis. 
Foi ainda alargado o leque de tecnologias para formação, como 
.Net, OutSystems, Java, PowerPlatform, Microsoft CRM, Cloud 
AWS, Cloud Microsoft Azure, Appian, ServiceNow, Android, 
Datawarehouse BI, Robotic Process Automation / V&V - Validation 
& Verification, Salesforce e SAP. 

Para tornar o processo mais eficaz, eficiente e célere, a 2ª edição 
do Programa conta com um Portal da Candidaturas, para fornecer 
uma visão mais completa do status das candidaturas e da formação, 
aos candidatos/formandos. Há também um novo modelo de seleção 
dos candidatos, com a realização online de testes cognitivos, de 
motivação e de inglês, e o processo de colocação dos formandos em 
formação profissional em contexto de trabalho tem novas regras. O 
reforço da participação das empresas, nomeadamente um maior 
diálogo com a as instituições de ensino superior, em áreas como 
a colaboração e/ou aprovação formal dos planos formativos das 
ações de formação e do conteúdo de dois momentos de avaliação 
(intermédia e avaliação final), foi outro objetivo.
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EVENTOS UPSKILL
Tendo em conta a dimensão e o impacto deste programa nacional 
de requalificação, que resulta de uma união de esforços das 
Pessoas (candidatos), Instituições de Ensino Superior (formação), 
Empresas aderentes (que criam emprego) e Estado (que é o 
principal financiador do projeto), e o alargamento exponencial 
registado, quer em termos de procura de empresas, quer de ofertas 
de formação e tecnologias envolvidas, decorreram ao longo do ano 
várias iniciativas no sentido de reforçar a informação a todos os 
envolvidos, especialmente os potenciais candidatos, assim como de 
captar novas empresas aderentes. Destacaram-se assim: 

upskill – RequaliFicação  
de talento digital
29 janeIro

Webinar realizado em parceria com a Startup Portugal, com o 
objetivo de mostrar ao ecossistema empreendedor nacional as 
vantagens de aderir ao Programa UPskill, através do qual terão 
acesso a talento qualificado em tecnologias de informação à 
medida das suas necessidades específicas. A iniciativa incluiu ainda 
a realização de um inquérito a startups e scaleups sobre as suas 
expetativas em termos de recrutamento de pessoas requalificadas 
em TI

1ª edIção – 2020/2021

2ª edIção | 1º cIclo – 2021/2022

7
localidades

7
localidades

25
ações de 

FoRmação

22
ações de 

FoRmação

450
FoRmandos

368
FoRmandos
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upskill - outsYstems
10 FevereIro

Iniciativa realizada em parceria com Conta Connosco para 
apresentar a tecnologia Outsystems aos candidatos. 

upskill – Java & net
10 Março

Iniciativa realizada em parceria com Conta Connosco, para 
apresentar a tecnologia Java & Net aos candidatos. 

upskill: venha conheceR o pRogRama
22 junho

Iniciativa realizada em parceria com Portugal Digital e AICEP, para 
apresentar os principais pontos do Programa a todos os potenciais 
interessados. 

ceRimÓnia de lançamento  
da 2ª edição do pRogRama upskill 
19 outubro | bragança

A cerimónia decorreu no Teatro Municipal de Bragança e contou 
com a presença do Secretário de Estado Adjunto do Trabalho e 
da Formação Profissional, Miguel Cabrita; do Secretário de Estado 
para a Transição Digital, André de Aragão Azevedo; do Secretário 
de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Sobrinho 
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Teixeira; e da Secretária de Estado da Valorização do Interior, 
Isabel Ferreira. Participaram ainda várias empresas envolvidas 
no Programa, assim como formandos da 1ª fase já colocados em 
empresas e várias Empresas participantes.

upskill – sessão de esclaRecimento
9 dezeMbro

Destinada aos candidatos à 2ª edição do Programa, onde foram 
apresentados os principais objetivos e as alterações introduzidas, 
decorrentes da aprendizagem obtida na 1ª edição.

2. ceRtiFicações 
pRoFissionais google
a google, Associada Institucional e Patrocinada APDC, desafiou 
a Associação para uma parceria no desenvolvimento de um 
projeto de atribuição de Certificados Profissionais. Trata-se de uma 
iniciativa internacional da tecnológica que visa ajudar pessoas a 
encontrar emprego, através da oferta de licenças gratuitas para 
cursos de formação, a realizar no Coursera (plataforma MOOC) 
nas áreas de: IT support (a única disponível em português); UX 
Design; Data Analytics; e Project Management.

Assim, e com o apoio do IEFP, foi lançado em abril o projeto em 
Portugal, com um total de três mil vagas para formação, cabendo à 
APDC definir o perfil dos destinatários/alunos; promover a adesão 
à formação e garantir a sua inscrição no Coursera; gerir os alunos, 
incluindo estimular a conclusão dos cursos; colaborar na atribuição 
de Bolsas que a Google disponibiliza; e apoiar com dados para a 
elaboração do ‘Relatório de Resultados’. Trata-se de uma iniciativa 
que veio reforçar ainda mais a aposta da Associação numa área 
verdadeiramente essencial para o futuro das empresas como é a do 
talento qualificado em TIC. Para gerir este projeto, foi contratada 
no ano passado a gestora Sílvia Miranda Rosa, sendo o seu custo 
suportado pela Google.
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Em outubro, dado o elevado interesse registado no mercado 
nacional, a Google decidiu atribuir mais duas mil licenças para o 
país, passando assim a APDC a gerir um total de 5.000 licenças 
(incluindo as 3.000 iniciais), sendo a iniciativa prolongada até 
final de março de 2022, altura em que as formações terão de estar 
concluídas. 

No total, já se registaram mais de 16 mil candidaturas a uma 
iniciativa que se destina a pessoas com, no mínimo, o 12º ano 
completo, preferencialmente desempregadas, com o objetivo de 
fomentar as competências digitais e a empregabilidade.



ParcerIas
vii
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ao longo do ano de 2021, a apdc aprofundou 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 e do processo de 
transformação para o digital.

1.  cip – conFedeRação empResaRial de 
poRtugal

Enquanto Associada da CIP – Confederação Empresarial de 
Portugal, a APDC tem representação em diversos Grupos de 
Trabalho, como:

•  Conselho Estratégico para a Economia Digital, onde a 
APDC coordena o Grupo de Trabalho das Qualificações e 
Competências Digitais;

•  Conselho Empresarial;

•  Conselho das Câmaras de Comércio e Indústria;

•  Conselho da Indústria Portuguesa;

•  Conselho do Comércio, Serviços e Consumo de Portugal;

•  Conselho do Turismo Português;

•  Conselho Estratégico Nacional do Ambiente e Clima;

•  Conselho Estratégico Nacional da Energia;

•  Conselho Estratégico Nacional da Saúde.

2.  gesi - global enabling sustainabilitY 
initiative

A APDC juntou-se ao GESI - Global, associação empresarial 
mundial na área das TIC que tem como meta responder a um 
conjunto de desafios globais, nomeadamente a redução das 
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emissões de CO2 através da tecnologia, e participa nos Grupos 
de Trabalho do GESI sobre temas: Climate Change; Industry 
Responsibility; Enabling Rights;  e Circular Economy.

A Associação foi uma das primeiras entidades a aderir ao 
movimento mundial “Digital with a Purpose”. Em junho de 2021 
aderiu à “Declaração de Lisboa – Democracia Digital com 
Propósito”, iniciativa lançada no âmbito da Presidência Portuguesa 
do Conselho da União Europeia, no European Union Digital 
Summit. E a 18 de novembro, recebeu o certificado Digital with 
Purpose (DwP), numa cerimónia que se realizou no âmbito do 
Portugal Smart Cities Summit 2021, na FIL, numa distinção que 
assinala o compromisso com este movimento mundial.

Neste evento, participaram também 18 CEOs de grandes empresas 
e gigantes tecnológicos portugueses, que receberam a sua 
certificação DwP, comprometendo-se  perante governos, decisores 
políticos e clientes a acelerar a realização do Acordo de Paris e dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Além 
da APDC, foram certificadas a Beta-i, BOLD by DEVOTEAM, 
CMAS, Cuatrecasas, Deloitte, DXC, EDP, Huawei, Hyphen Digital 
Experience, Innovagency, Innowave, ISCTE, NOS, .PT, SIBS, 
Unipartner e VdA.

3.  conselho nacional de educação (cne) 
A APDC foi convidada para participar no Conselho Nacional de 
Educação (CNE), um órgão independente, com funções consultivas. 
O Prof. José Tribolet – conselheiro do CNE – foi convidado para 
criar um grupo de trabalho para produção de um relatório sobre a 
tecnologia no ensino e desafiou a Associação a dar o seu contributo, 
estabelecendo a ligação com as suas Empresas Associadas.

Neste âmbito, o Presidente da APDC realizou a 1 de outubro de 
2021 uma audição sobre ‘O Digital na Educação’, onde defendeu a 
necessidade de revolucionar a escola na era digital e identificou os 
principais problemas.
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4.  gRupo de tRabalho comunicações 
eletRÓnicas 

A convite da Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas 
e Habitação, da Assembleia da República, a APDC participou 
a 28 de setembro de 2021 numa audição do Grupo de Trabalho 
Comunicações Eletrónicas, criado para a análise da Transposição 
do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas - Proposta de 
Lei n.º 83/XIV/2.ª (Gov).

5.  poRtugal digital mais igual - iniciativas 
onde as mulheres (já) têm um lugar ativo

A APDC foi convidada a participar como oradora nesta 
iniciativa, realizada a 8 de março, Dia Internacional da Mulher. 
Foi organizada pelo Programa INCoDe.2030, em parceria com a 
Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, a Estrutura 
de Missão Portugal Digital e o .PT. No evento, foi apresentado o 
Programa Upskill, as metas em termos de qualificações e as opções 
estratégicas no sentido de promover e reforçar a igualdade de 
género. 

6.  digital innovation hubs
A APDC assumiu-se como ‘parceiro facilitador’ do Polo de Inovação 
Digital de Cibersegurança C-Hub Cybersecurity DIH, que foi 
reconhecido e criado em setembro de 2021. Esta é uma iniciativa 
do CNCS, em regime de consórcio, para áreas como os testes, 
formação, obtenção de investimentos e ecossistema e rede de 
inovação.

Apoiou ainda o Polo de Inovação Digital DIH4 ClimateNeutrality, 
que tem como missão acelerar a transição das cidades para 
espaços urbanos inteligentes, resilientes e neutros em carbono 
através de dados obtidos com recurso a tecnologias digitais. O 
projeto é coordenado pela Nova Fórum – Instituto de Formação 
de Executivos da Universidade Nova de Lisboa, sendo parceiros 
a Nova SBE, CEiiA, Associação Laboratório Colaborativo em 
Transformação Digital, NOS e VdA. 
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7.  coligação poRtuguesa paRa  
a empRegabilidade digital

A APDC assinou em outubro um Memorando de Cooperação 
para a reimplementação da Coligação Portuguesa para a 
Empregabilidade Digital, onde se reconhece que a Associação está 
a promover a criação de iniciativas que promovam e potenciem o 
ecossistema. No memorando, a APDC  manifesta o seu interesse 
em cooperar na Estratégia Nacional e na elaboração do Plano 
de Ação para a Empregabilidade Digital 2021-2026, em torno 
dos eixos estruturantes do Programa INCoDe.2030; assim como 
partilhar dados, informação, documentos e experiências; participar 
em Grupos de Trabalho e em estudos nacionais e internacionais; e 
colaborar na identificação de problemas e na definição de soluções.



PatrocInadores 
anuaIs

viii
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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 para cada ano civil. Mantêm-se os três 
tipos de patrocínios anuais, com níveis de envolvimento distintos para as 
empresas envolvidas: Gold, Silver e Bronze.

Assim, em 2021 registaram-se algumas alterações no que respeita aos 
Patrocinadores: 

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

•  A ANACOM não renovou o apoio enquanto Patrocinador Institucional 
e a EY não renovou o patrocínio Bronze;

Foi criada uma nova a modalidade de parceiros, os Parceiros para o 
Talento, que passou a integrar as empresas AON e The Key Talent. Estas 
beneficiam das mesmas contrapartidas do patrocínio Silver.

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, 
houve também uma alteração – a NOSSA, saiu dando lugar à CIRCLE. 
Esta alteração resultou da consulta lançada pela APDC, em 2021, para a 
nova agência de design e comunicação, tendo a CIRCLE apresentado a 
melhor proposta. 

A VdA e a Viatecla mantiveram o estatuto de Parceiros APDC.



coMunIcação 
aPdc

ix
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a estratégIa de reforço e de afirmação da APDC como uma 
Associação multiplataforma voltou a ser a aposta em 2021, uma 
vez que a viragem para o digital é uma realidade em aceleração. 
Pessoas, empresas, organizações e setor público usam cada vez 
mais as ferramentas digitais e mesmo com o regresso à ‘nova’ 
normalidade pós-covid, que está a começar, de uma forma gradual, 
a ser uma realidade em 2022, é certo que o paradigma mudou e 
que hoje o mundo é cada vez mais digital. 

Nesse sentido, manteve-se uma forte comunicação online com 
o mercado através dos diferentes canais de comunicação que a 
APDC disponibiliza. Assim, e no que respeita aos eventos, toda 
a estratégia de comunicação com os Associados, as demais 
empresas e os cidadãos em geral assentou no envio de newsletters 
de promoção e de participação nas iniciativas, assim como das 
respetivas reportagens, disponíveis no site APDC, e dos vídeos, 
que podem ser todos visualizados no canal APDC no YouTube. 
As reportagens mais detalhadas estão também online na página 
APDC na plataforma Yumpu, onde estão alojados os UPDATES. É 
nesta plataforma que a Associação tem também disponíveis todos 
os conteúdos que produz, como a revista COMUNICAÇÕES, os 
estudos e o Anuário IDC.

Em paralelo, intensificou-se a comunicação através das várias 
páginas da APDC nas várias redes sociais onde está presente: 
Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram. Manteve-se ainda a 
decisão, tomada em 2020, de disponibilizar a COMUNICAÇÕES 
apenas em formato digital, não se retomando, pelo menos para já, 
a sua versão em papel. O envio de uma newsletter de promoção 
da revista, assim como a dinamização dos seus conteúdos nas redes 
sociais, voltou a ser a prática.

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. Além 
dos dois sites criados em 2020 - um dedicado exclusivamente ao 
World Summit Awards (https://wsaportugal.pt/), outro ao Projeto 

apdc multiplataFoRma
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diRetÓRio das tic 2020/2021
Na sequência da decisão, tomada em 2020, de redefinir totalmente 
o formato do Diretório das TIC, até então realizado anualmente 
em parceria com a IDC, 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. Pretendeu-
se disponibilizar uma maior representatividade de empresas do 

Revista comunicações
A revista da APDC está disponível desde 2020 na plataforma 
Yumpu, que permite guardar, publicar e gerir conteúdos (https://
comunicacoes.apdc.pt/). Voltando a ser produzida e distribuída 
apenas na sua versão digital e com uma periodicidade trimestral, 
a COMUNICAÇÕES manteve a aposta estratégica nos temas da 
atualidade do mundo do digital. Com destaque para trabalhos de 
fundo sobre os vários impactos da crise pandémica nos cidadãos, na 
economia e na sociedade, e para as transformações profundas nos 
vários setores de atividade, como trabalho, ensino, saúde, comércio 
eletrónico, inovação, ferramentas tecnológicas, modelos de negócio, 
setor público e cidades e regiões, entre outros.

UPskill – Digital Skills & Jobs – (https://upskill.pt/) - foi ainda 
criado um novo site para o Prémio Cidades & Territórios do Futuro 
(https://premiocidades-apdc.pt/) e um subcanal para o Projeto 
das Certificações Profissionais Google (https://www.apdc.pt/
iniciativas/projeto-google/).

n.º 237 • dezembro/Fevereiro 2020/2021 | ano 33 • portugal • 3,25€

Negócios: EmprEsas quE 
crEscEram com a pandEmia

MaNageMeNt
a hora das rEmotE companiEs

eMprego+Digital
Formação à mEdida

QUe portUgal 
Digital QUereMos 

coNstrUir?

as aMbições Da presiDêNcia 
portUgUesa

traNsição Digital NacioNal 
está a acelerar

reDes De coMUNicações 
iNvestir e iNovar é preciso

N.º 238 • MARÇO/ABRIL 2021 | ANO 34 • PORTUGAL • 3,25€

MULHERES 
E TECNOLOGIA
O NAMORO 

QUE ACABARÁ 
EM CASAMENTO

APDC, GOOGLE E IEFP 
UNEM-SE PARA MUDAR VIDAS

CIBERCRIME
RESPONDER AO BOOM É O DESAFIO

AO RAIO X: INFRAESTRUTURAS 
TECNOLÓGICAS EM PORTUGAL

N.º 239 • JULHO/AGOSTO 2021 | ANO 34 • PORTUGAL • 3,25€

INVESTIMENTO TECNOLÓGICO 
PORTUGAL JÁ É UM HOTSPOT

INQUÉRITO APDC: O QUE MUDA 
NO REGRESSO AO ESCRITÓRIO

ESPECIAL: 30O DIGITAL 
BUSINESS CONGRESS

ALEXANDRA LEITÃO
MINISTRA DA MODERNIZAÇÃO DO ESTADO  

E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

FAZER POLÍTICA  
PARA AS PESSOAS

N.º 240 • OUTOBRO 2021 | ANO 34 • PORTUGAL • 3,25€

CAPGEMINI ENGINEERING PORTUGAL 
NOVO LABORATÓRIO DE QUANTUM COMPUTING

MANAGEMENT 
GERAÇÃO YOLO VEIO PARA FICAR

CENTROS TECNOLÓGICOS 
CALÇADO E TÊXTIL MAIS TECH QUE NUNCA

FERNANDO ALFAIATE
O HOMEM DO PPR
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FEVEREIRO 2021
#64

WEBMORNING 

Estratégia Cloud para 
a Administração Pública 

em Portugal

MARÇO 2021
#68

O FUTURO DOS NEGÓCIOS

Excelência no 
Teletrabalho: 

preparação das empresas 
para o pós-pandemia

FEVEREIRO 2021
#65

WEBMORNING 

Estado do 
Ecossistema  
de Realidade 
Virtual  
e Aumentada 
em Portugal

MARÇO 2021
#69

WEBMORNING APDC

Cidades, Comportamentos, 
Tecnologia & Comunicação

FEVEREIRO 2021
#66

POINT OF PREVIEW:

MARIA MANUEL 
LEITÃO MARQUES

MAIO 2021
#70

MARÇO 2021
#67

TALKOMMUNICATIONS

The Future of 5G in the 
World: Lessons Learned

JULHO 2020
#71

WEBMORNING - CALL CENTER

Automação e Humanização 
no Atendimento

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 apresentou 
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. 
Foi lançado no 30º Digital Business Congress. 
Está disponível em https://comunicacoes.apdc.pt/. 

update
Os UPDATE, editados em formato digital, disponibilizam as 
reportagens elaboradas pela Equipa APDC sobre as iniciativas 
desenvolvidas ao longo do ano. Estes documentos contêm 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. 



50 | aPdc RelatÓRio de atividades e contas 2021

Trata-se de uma forma de partilha de conhecimento que se 
enquadra na estratégia da APDC, enquanto plataforma. Estão 
online em https://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, sendo a porta de entrada 
para a Associação. Disponibilizando vários canais, permite ao 
utilizador aceder a toda a informação sobre a história e evolução 
da Associação, documentos oficiais, informação sobre Associados 
Individuais e Associados Institucionais e formulários de adesão. O 
canal Iniciativas tem toda a informação sobre eventos já realizados 
ou a realizar, sendo que neste caso é possível aceder de imediato 
ao link para inscrição. Já o canal Notícias contém todas as notícias 
que vão fazendo o dia a dia do mercado, assim como estudos e 
estatísticas. 

No canal dedicado aos Congressos, é possível aceder aos Digital 
Business Congress já realizados. Relativamente ao 30ª Congresso, 
e tendo sido um evento híbrido, com recurso à plataforma da 
Shake It, o evento está disponível, por sessões, na página APDC no 
YouTube, assim como através do UPDATE do evento. 

JULHO 2021
#72

CONECTIVIDADE

NOVEMBRO 2021
#76

WEBMORNING

CIO: Agente da Mudança

SETEMBRO 2021
#73

POINT OF PREVIEW:

FERNANDO ALFAIATE

NOVEMBRO 2021
#77

SETEMBRO 2021
#74

NOVEMBRO 2021
#78

WEBMORNING

Intelligent 
Workflows

OUTUBRO 2021
#75
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O site permite o acesso a todas as demais plataformas online da 
Associação – Youtube APDC, COMUNICAÇÕES, UPDATES e 
estudos, assim como às redes sociais onde a APDC está presente.

apdc tv | Youtube 
Depois 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, manteve-se em 2021 esta 
aposta. No final do ano estavam disponíveis um total de 668 vídeos 
de eventos e iniciativas APDC, sendo carregados um total de 174 
vídeos. Registaram-se um total de 16.067 visualizações. 

Redes sociais
Com páginas próprias nas principais redes sociais - Twitter, 
Facebook, Flickr, LinkedIn e Instagram – numa lógica de 
complementaridade entre as várias plataformas digitais, a 
APDC reforçou neste exercício a sua comunicação online, agora 
reajustada e otimizada, tendo em conta a nova realidade criada 
pela pandemia de Covid-19. Utilizaram-se ferramentas preferenciais 
de dinamização e divulgação as atividades da Associação e 
das principais notícias do setor, numa altura em que há uma 
verdadeira massificação da utilização das ferramentas digitais. 
No LinkedIn, foram criadas show-cases para o Programa UPskill e 
para a iniciativa Digital Union, de forma a segmentar estas duas 
iniciativas e os respetivos públicos-alvo. Foi estendida ao Instagram 
a estratégia de divulgação de todas as iniciativas, assim como 
ao Twitter, depois da opção tomada em 2020 de não se realizar 
uma cobertura intensiva e em tempo real dos eventos realizados, 
passando a divulgar-se próprio dia da realização da iniciativa uma 
newsletter com a reportagem e o vídeo da mesma, promovida em 
simultâneo em todas as redes sociais. Apenas no Flickr, onde a 
APDC disponibiliza todas as reportagens fotográficas dos eventos, 
com a criação de álbuns para cada um, a atividade se manteve 
mais resumida, uma vez que em 2021 se realizaram poucos eventos 
presenciais. 
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MeIos IndIcadores 2019 2020 2021

sIte aPdc
Visitantes 62.702 86.937 77.236
Visualizações 165.960 195.540 165.621

sIte 
congresso

Visitantes 3.891
Visualizações 23.399
App Downloads 185

sIte uPskill
Visitantes 56.912 60.768
Visualizações de página 226.052 284.280

sIte PréMIo 
cIdades

Visitantes 403
Visualizações de página 1.473

sIte Wsa
Visitantes 1.639 2.362
Visualizações de página 5.494 6.493

FlIcKr Nº de álbuns 242 243 239

tWItter
Tweets 27.953 28.175 28.435
Seguidores 1.965 2.027 2.049

FacebooK Fãs 5.126 5.351 5.620
lInKedIn Followers 4.071 5.190 6.170
showcase 
uPskill 922

showcase 
digital union 78

InstagraM Followers 518 642 821

Youtube
Vídeos 560 668
Visualizações de vídeos 
min.

5.494 16.067

newsletters 97 252 174



resultados
x
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1. intRodução

dePoIs da abruPta queda de 6,8% em 2020, na sequência da 
pandemia da Covid-19, o PIB da Zona Euro voltou a crescer em 
2021, em 5,2%. Os números do Eurostat revelam ainda que no 4º 
trimestre o PIB subiu 0,3% na zona euro em cadeia (face ao 3º 
trimestre) e 4,6% em termos homólogos (face ao 4º trimestre de 
2020). Na União Europeia, a evolução foi, respetivamente de 0,4% 
e 4,8%. Mas há diferenças acentuadas entre os estados-membros. 
Vários países viram a economia recuar do 3º para o 4º trimestre, 
como a Áustria (-2,2%), Alemanha (-0,7%), Letónia (-0,1%) ou 
Roménia (-0,5%). Já a Hungria, Espanha e Polónia ou Portugal 
registam as maiores variações positivas, com Itália à cabeça 
(+6,4%), Suécia (+6,1%) e Portugal (+5,8%).

No total do ano, Portugal apresentou um reforço do PIB de 4,9%, 
depois da quebra sem precedentes de 8,4% registada um ano antes. 
Um valor que ficou acima das previsões do Governo, apesar do 
nosso país não ter convergido com a média europeia, uma vez que 
é mais dependente do turismo do que a generalidade dos países. 
Este foi o maior crescimento económico em mais de 30 anos, mas 
os efeitos da pandemia provocaram ainda uma subida da taxa de 
inflação para uma média anual de 1,3%, depois de um nível zero 
em 2020. Em paralelo, e graças à retoma progressiva da atividade 
económica, a taxa de desemprego recuou 0,4 pontos percentuais 
face a 2020, para 6,6%, ficando já abaixo do desemprego registado 
em 2019, o último ano antes da pandemia. Segundo o INE, o 
emprego total aumentou 2,7% em 2021, depois de uma quebra de 
1,9% em 2020.

Com a necessidade de acelerar a sua transformação para o digital, 
as empresas portuguesas apostaram cada vez mais em soluções 
tecnológicas para inovarem, transformarem os respetivos modelos 
de negócio e potenciarem novas formas de trabalho remotas ou 
híbridas. Estimativas da IDC apontam para um gasto total de 10,99 
mil milhões de euros em tecnologia em 2021, mais 7,8% que um ano 
antes. Deste valor, mais de metade foi investimento das empresas, 
seguindo-se os consumidores e a Administração Pública. 
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Também na APDC se intensificou a estratégia de digitalização de 
todas atividades que começou a ser encetada em 2020. Assim, ao 
nível interno, a Equipa Executiva começou a adotar um modelo 
de trabalho híbrido, continuando as reuniões de Direção a serem 
realizadas remotamente, assim como a Assembleia Geral Anual. 
Nos eventos, continuou a apostar-se nos formatos exclusivamente 
online, com apenas algumas exceções, nomeadamente no Digital 
Business Congress, que voltou a realizar-se em 2021, depois da 
paragem de 2020, e onde se adotou um modelo híbrido, em 
formato de programa de televisão, com uma componente presencial 
limitada. Continuámos a contar com o apoio das Associadas 
Institucionais e Patrocinadoras Cisco e Axians, que disponibilizaram 
a plataforma Webex para a realização dos eventos. Foi ainda 
mantida a estratégia de redução de custos, para fazer face a uma 
realidade que se manteve imprevisível e em constante mudança, de 
acordo com a evolução da pandemia e do programa de vacinação 
nacional. 

O reforço das atividades e a realização do Congresso explicam 
o aumento dos proveitos da Associação para um total de 
898.909 euros, depois dos 699.469 euros registados em 2020. 
Proporcionalmente, também os custos registaram um incremento, 
fixando-se em 849.167 euros (645.846 euros um ano antes). Estes 
valores permitiram à APDC apresentar um resultado líquido positivo 
de 49.120 euros, praticamente o mesmo valor obtido no exercício 
anterior (52.633 euros).
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patRocínios anuais
Verificou-se no exercício de 2021 um incremento de 11,5% no valor 
dos Patrocínios Anuais, em resultado da retoma gradual das 
atividades económicas e da aposta das empresas em voltar a 
marcar presença no debate dos temas que marcam o seu negócio. 
Assim, a APDC registou um total de 489.625 euros de Patrocínios. 

A 31 de dezembro de 2021, a APDC tinha como Patrocinadores 
Silver a Accenture, Altice, Capgemini Engineering, Devoteam, 
Ericsson, Huawei, Nokia, NOS e Vodafone. Enquanto parceiros 
para o talento, a AON e a The Key Talent também têm as mesmas 
contrapartidas do patrocínio Silver. Axians, Cisco, Deloitte, DXC 
Technology, , Google, HP, HPE, IBM, Inetum, Microsoft, Minsait, 
SAS e SAP eram Patrocinadores Bronze. Destaca-se a entrada 
da Devoteam (ex-Bold) como Patrocinador Anual, na modalidade 
Silver. 

PatrocínIos  2021 2020
patrocínios anuais  489 625€  438 936 €

assocIatIvIsMo 2021 2020 
Quotas Individuais 10 675€  10 746 €
Quotas Institucionais 158 504€ 157 307 €

2.  Resultados poR atividades

associativismo
Em 2021, as receitas de quotizações da Associação mantiveram-
se praticamente inalteradas, fixando-se em 169.179 euros. As 
quotizações dos Associados Individuais ficaram nos 10.675 
euros e as quotizações das Associadas Institucionais subiram 
marginalmente, para 158.504 euros. 



aPdc RelatÓRio de atividades e contas 2021 | 57

iniciativas
A APDC continuou em 2021 a aprofundar a sua estratégia 
de realização de parcerias com os vários stakeholders que 
considera mais relevantes para o mercado e para o processo de 
transformação da economia e da sociedade para o digital. 

Já no âmbito do Programa UPskill, aderiram em 2021 ao projeto, 
como polos formativos por excelência, as universidades do Algarve 
e Évora. No exercício, concluiu-se a 1ª edição de formação e 
de colocação de formandos nas empresas, num total de 430 
formandos nas 25 ações de formação em 7 localidades, e 17 
empresas. Foi ainda lançada a 2ª edição, alargada a mais regiões 
do país e a mais Instituições de Ensino Superior, decorrendo o 
processo agora por ciclos de candidaturas. O 1º ciclo, também 
fechado em 2021, envolveu 359 formandos e 22 ações de formação, 
tendo sido lançado no final do ano um 2º ciclo, para mais 500 
vagas e 32 novas ações de formação. Em paralelo, foram realizados 
6 eventos ligados a este programa nacional de requalificação, 
com destaque para a cerimónia de lançamento da 2ª edição, que 
decorreu em formato híbrido (digital e presencial com limitações) e 
cinco webinars para reforçar a informação sobre o programa e as 
tecnologias envolvidas.  
A APDC realizou ainda vários eventos digitais ao longo do ano, 
muitos dos quais em parceria com as suas Patrocinadoras e os 
principais stakeholders. No total, foram realizados 13 webinars sobre 
os temas que marcam o setor e o mercado, assim como dois Point 
of Preview.

InIcIatIvas 2021 2020 
Parcerias 675€ -506 €
Programa Upskill 4 378€ 1 716€
Digital Events -6 574€ -11 000€
Digital Business Congress -51 652€ 0€
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conteÚdos e plataFoRmas online
A área dos conteúdos registou custos num total de 31.235 euros., 
semelhante ao exercício de 2020, no valor de 31.654 euros. Manteve-
se a decisão de manter a revista COMUNICAÇÕES apenas em 
formato digital. Relativamente ao Diretório das TIC, a APDC 
tomou a decisão estratégica de o produzir de forma autónoma, 
procedendo a várias inovações e alterações. A primeira edição 
neste novo formato foi divulgada no âmbito do 30º Digital Business 
Congress. Os custos com as plataformas online mantiveram-se, com 
o reforço da presença da APDC.  

conteÚdos 2021 2020 
Revistas e diretório global tic -28 325€ -28 654 €
Plataformas Online -3 000 € -3 000 €

secçÕes  2021 2020 
Secção Portugal Outsourcing 0 € 0 €
Secção R. A. | R. V. 3 059€  2 638 €
Secção Empreendedorismo Digital 0 € 0 €
Secção Healthy & Sustainable Cities 0 € 0 €

secções
A APDC manteve em 2021 as suas quatro secções para áreas 
específicas de atuação: outsourcing, realidade aumentada e virtual, 
empreendedorismo digital e cidades saudáveis e sustentáveis. 

No âmbito da Secção de RA | RV, realizaram-se dois eventos no 
exercício. O primeiro traçar o ‘estado da arte’ do ecossistema de 
realidade aumentada e virtual no mercado nacional e o segundo 
para apresentar as principais conclusões do VR/AR Ecosystem 
Report Portugal 2021, o primeiro relatório apresentado pela VR/AR 
Association Portugal, a Secção VR/AR da APDC. 

Decorreu ainda um webinar no âmbito da Secção Healthy & 
Sustainable Cities, sobre o cada vez mais relevante tema das 
‘Cidades, Comportamentos, Tecnologia & Comunicação’.
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estRutuRa 
A rúbrica de recursos humanos sofreu um aumento de 9,4% no 
exercício, fixando-se em 287.117 euros. Os gastos gerais também 
apresentaram uma descida de 30%, para um total de 82.199 euros. 
Na rúbrica de Depreciação e outros gastos, o decréscimo foi de 
51%, fixando-se o valor do exercício dm 11.811 euros.

estrutura 2021 2020 
Recursos humanos -287 117€ -269 493€
gastos gerais -82 199€ -118 758€
depreciações e outros gastos -11 811€ -24 110€

3.  análise da demonstRação  
de Resultados

 
no eXercícIo de 2021, a APDC contabilizou um total de rendimentos 
de 898.909 euros, registando um aumento de 29% relativamente 
ao ano anterior.  Também os gastos operacionais evidenciaram 
um aumento de 31% em termos homólogos, para um total de 
849.167 euros. No total, a Associação apurou um resultado antes de 
impostos positivo de 49.742 euros.

O aumento dos rendimentos verificou-se em particular na rúbrica 
‘vendas e serviços prestados’, essencialmente pelo aumento dos 
patrocinadores anuais e pela realização do Congresso anual 
de 2021. A rúbrica ‘fornecimentos de serviços externos’ também 
acompanhou esta tendência pelo mesmo motivo, ou seja, a 
realização do 30º Digital Business Congress.

4. análise do balanço
 

a 31 de dezeMbro de 2021, o ativo da APDC fixava-se em 972.376 euros, 
evidenciando uma diminuição de 2% face ao exercício de 2020. O 
total do passivo fixava-se a 31 de dezembro de 2021 em 232.404 
euros, evidenciando uma redução de 24% face ao ano anterior. 
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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.

6.  pRoposta paRa a aplicação 
dos Resultados
 

a dIreção da aPdc propõe que o saldo da conta de Resultados 
Líquidos apurados no exercício de 2021, no valor de 49.120 euros, 
transite para a conta de Resultados Transitados.

7. peRspetivas paRa 2022 
 

o ano de 2022 iniciou-se com boas perspetivas para a 
recuperação da economia da UE27, apesar de se antecipar que 
os impactos provocados pela Covid-19 se vão sentir por vários 
anos, nomeadamente com as novas variantes que continuam 
a surgir. A CE estima que a economia cresça 4% este ano no 
espaço comunitário e previsões do Banco Central Europeu (BCE) 
antecipam que a atividade económica na zona euro deverá 
retomar o nível pré-pandemia ainda no 1º trimestre, havendo sinais 
animadores de retoma, com uma subida do consumo e o aumento 
de confiança dos agentes, que estava a conduzir a um reforço do 
investimento, sobretudo na transformação para o digital. Ainda 
assim, alertava para uma retoma desigual entre países, com um 
eventual aprofundamento do fosso entre economias europeias, para 
os riscos da subida da inflação, com o forte aumento dos custos da 
energia, assim como para a manutenção dos constrangimentos na 
cadeia de abastecimento.

Contudo, a guerra na Europa, com a invasão russa na Ucrânia, 
veio baralhar estas projeções. A Comissão Europeia já admitiu que 
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a grave situação e as sanções impostas por Bruxelas a Moscovo 
terão impacto ao nível económico, embora relembre que a UE27 
continuará a crescer, recuperando do impacto da crise pandémica. 
Os estados-membros terão de executar os respetivos Planos de 
Recuperação e Resiliência (PRR), o que dará um impulso às 
economias. Ainda assim, sendo difícil calcular os impactos do 
conflito, admite-se que a economia vai desacelerar, afetada pela 
instabilidade dos mercados financeiros, as pressões nos preços da 
energia, a confiança das empresas e cidadãos e das cadeias de 
valor internacionais. O BCE já veio admitir um corte na previsão 
de crescimento da zona euro entre 0,3% a 0,4%, num cenário 
moderado, e de cerca de 1%, num cenário mais severo. 

Também em Portugal o Governo está a acompanhar a guerra 
na Ucrânia e o seu impacto na economia nacional, sendo que 
as previsões apontadas em fevereiro, tanto pelo Executivo como 
por Bruxelas, apontavam para um crescimento do PIB de 5,5%, 
antecipando-se que se poderia ultrapassar o nível pré-pandemia já 
no 1º semestre. Isto apesar do país ter começado o ano com uma 
nova crise pandémica, na sequência de uma nova vaga, e das novas 
eleições legislativas realizadas a 30 de janeiro, que vão dar origem 
a um novo ciclo político, com a vitória do PS com maioria absoluta. 

Também na Associação se realizarão este ano eleições para um 
novo mandato dos órgãos sociais, agendadas para a Assembleia 
Geral anual, a realizar a 31 de março. A lista única candidata volta 
a ser liderada por Rogério Carapuça e definiu, depois de capitalizar 
a aprendizagem realizada durante a grande transformação de 
2020 e 2021, na sequência da pandemia de Covid-19, um conjunto 
de linhas de ação programáticas. 

A começar pela estruturação de uma proposta de valor na área da 
formação, capitalizando o Programa UPskill, para alargar esta área 
de atuação a outras necessidades de talento das Empresas, através 
de um programa mais robusto. Um objetivo que será concretizado 
também pela criação de um Centro de Formação Profissional 
Especializada para o Digital, protocolado já este ano com o IEFP.

A ideação e organização de um modelo híbrido para o Congresso 
da APDC, um formato estreado em plena pandemia, continuará 
agora a ser desenvolvido, tirando-se o máximo partido das duas 
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agRadecimentos
A Direção da APDC agradece ao Conselho Fiscal e ao Auditor Externo os 
contributos importantes e a colaboração prestada durante o ano de 2021.

vertentes distintas: apostar forte nas presenças físicas, essenciais 
para o networking, sempre que as condições o permitirem, tirando 
proveito de todas as vantagens do online, trazendo ao evento 
oradores internacionais de grande relevância. 

O reforço da oferta da APDC, que está em pleno processo de 
redesenho, depois das mudanças operadas pela pandemia, é outro 
dos objetivos. Nomeadamente com o lançamento de novos formatos 
de eventos, como os podcasts e vídeocasts, lançados em fevereiro 
último, com o nome Dot Topics, e o reforço de outros, alargando a 
colaboração com Parceiros Institucionais e Associados. 

A mudança de instalações da APDC será também uma das missões 
para o novo mandato, uma vez que as atuais estão envelhecidas 
e não se adaptam às novas formas de trabalho, embora se situem 
numa zona premium em Lisboa do ponto de vista imobiliário. 
Assim como o reforço da proposta de valor para os Associados, 
um esforço que é contínuo na Associação, no sentido de adaptar 
a oferta aos requisitos sempre em mudança dos Associados e 
endereçar outros públicos-alvo.

A APDC continuará a trabalhar para os seus Associados e para 
promover o desenvolvimento das TIC e Media e do processo de 
transformação para o digital. Enquanto plataforma do setor que 
representa, o objetivo é contribuir para acelerar o desenvolvimento 
da economia e da sociedade, num trabalho em parceria e 
em colaboração estreita com os seus Associados Individuais e 
Associados Institucionais, assim como dos Patrocinadores, que todos 
os anos viabilizam a concretização do Plano de Atividades.•



aneXos
xi
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demonstRações FinanceiRas 
e anexos
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APDC – Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações, relativo ao 
exercício fiscal de 2021. Mais declaro que, enquanto membro da Direção da APDC, 
aprovo por este meio o referido relatório.  

 

Lisboa, 17 de março de 2022 

 

 

 

 

Francisco Maria Balsemão 
Vogal da Direção 
 

 

 

 

 

Assinado por: FRANCISCO MARIA SUPICO PINTO
BALSEMÃO
Num. de Identificação: 09591373
Data: 2022.03.17 11:41:52+00'00'

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

DO RELATÓRIO E CONTAS APDC

RELATIVO AO EXERCÍCIO FISCAL DE 

Declaro, para os devidos efeitos, que tomei conhecimento do Relatório e Contas da 
APDC – Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das 
ao exercício fiscal de 2021. Mais declaro que, 
APDC, aprovo por este meio o referido relatório

 

Lisboa, 15 de março de 2022 

 

 

 

 

Miguel Almeida 
Vogal da Direção 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO 

DO RELATÓRIO E CONTAS APDC 

RELATIVO AO EXERCÍCIO FISCAL DE 2021 

 

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 2021. Mais declaro que, enquanto membro da Direção da 
APDC, aprovo por este meio o referido relatório.  

 

Lisboa, 15 de março de 2022 

 

 

 

 

Pedro Tavares 
Vogal da Direção 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO 

DO RELATÓRIO E CONTAS APDC 

RELATIVO AO EXERCÍCIO FISCAL DE 2021 

 

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 2021. Mais declaro que, enquanto membro da Direção da APDC, 
aprovo por este meio o referido relatório.  

 

Lisboa, 15 de março de 2022 

 

 

 

 

Manuel Maria Correia 
Presidente Secção Portugal Outsourcing 
 

 

 

 

 

Assinado por: MANUEL MARIA CARAPINHA
CORREIA
Num. de Identificação: 09815168
Data: 2022.03.21 09:50:27+00'00'

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO 

DO RELATÓRIO E CONTAS APDC 

RELATIVO AO EXERCÍCIO FISCAL DE 2021 

 

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 2021. Mais declaro que, enquanto membro da Direção da 
APDC, aprovo por este meio o referido relatório.  

 

Lisboa, 15 de março de 2022 

 

 

 

 

Vladimiro Feliz 
Presidente Secção Cidades Sustentáveis e Saudáveis 
 

 

 

 

 

Assinado por: Vladimiro Mota Cardoso Feliz
Num. de Identificação: 10035459
Data: 2022.03.16 19:15:33+00'00'
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 Exma. Administração de 
 BDO & Associados – SROC, Lda. 
 Av. da República, 50 - 10º 
 1069 -211 Lisboa 
 
 
 Lisboa, 22 de março de 2022 
 
 
 
DECLARAÇÃO DO ÓRGÃO DE GESTÃO 
 
 
Exmos. Senhores, 
 
 
No âmbito da auditoria que V. Exas. efetuaram às demonstrações financeiras da 
APDC – Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações (adiante 
também designada por APDC) relativas ao ano findo em 31 de dezembro de 2021 e 
que evidenciam um total do ativo de 972 376 euros e um total de fundos patrimoniais 
de 739 972 euros, incluindo um resultado líquido de 49 120  euros, confirmamos, 
tanto quanto é nosso dever conhecer e nossa convicção, os seguintes elementos e 
informações que vos foram facultados no presente âmbito. 
 
1. Confirmamos que, enquanto Órgão de Gestão da APDC, demos cumprimento às nossas 
seguintes responsabilidades: (i) preparação de demonstrações financeiras que 
apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da APDC em 31 de 
dezembro de 2021 e o seu desempenho financeiro e fluxos de caixa relativos ao ano 
findo naquela data de acordo com Norma Contabilística e de Relato Financeiro para 
Entidades do Setor Não Lucrativo do Sistema adotada em Portugal através do Sistema 
de Normalização Contabilística; (ii) elaboração do relatório de gestão nos termos legais 
e regulamentares aplicáveis; (iii) criação e manutenção de um sistema de controlo 
interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de 
distorção material devido a fraude ou a erro; (iv) adoção de políticas e critérios 
contabilísticos adequados nas circunstâncias, aplicados de forma consistente entre os 
exercícios e apropriadamente divulgados; e (v) avaliação da capacidade da APDC de se 
manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam 
suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades. 
 
2. Até à presente data, não temos conhecimento de quaisquer factos ou 
acontecimentos, para além dos ajustados ou divulgados, que tenham afetado ou 
possam vir a afetar significativamente as demonstrações financeiras relativas ao ano 
findo em 31 de dezembro de 2021. Até à presente data, todos os acontecimentos 
subsequentes à data das demonstrações financeiras e relativamente aos quais o 
normativo contabilístico aplicável exige ajustamento ou divulgação foram ajustados 
ou divulgados. 
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3. É nossa intenção divulgar as demonstrações financeiras e o relatório de auditoria 
no nosso sítio da internet. As nossas responsabilidades, no que diz respeito à 
preparação, divulgação e assinatura das demonstrações financeiras, não se alteram 
pelo facto destas se encontrarem reproduzidas e divulgadas por meios eletrónicos. 
É da nossa responsabilidade assegurar que qualquer destas divulgações apresenta de 
forma apropriada as demonstrações financeiras e o relatório de auditoria. 
 
4. Confirmamos que os métodos de mensuração e os pressupostos significativos, por 
nós utilizados para a elaboração de estimativas contabilísticas, são razoáveis e 
consistentes, estão adequadamente mensurados e divulgados nas demonstrações 
financeiras e que não existem quaisquer matérias que envolvam julgamento que não 
possam ser razoavelmente corroboradas. 
 
5. No decurso do vosso trabalho, foi-vos facultado o acesso a todos os colaboradores, 
da APDC, que consideraram necessário contatar. Foram-vos ainda facultados todos 
os elementos e informações que serviram de base para a preparação e apresentação 
das demonstrações financeiras e todos os elementos e informações que nos 
solicitaram, como registos, documentação, atas de todas as reuniões dos órgãos 
sociais e outras matérias, não tendo sido por nós retida qualquer informação 
relevante que devesse ser do vosso conhecimento no âmbito da auditoria das 
presentes demonstrações financeiras. Colocámos à vossa disposição os livros de atas 
das reuniões dos órgãos sociais da APDC e os resumos de todas as deliberações 
tomadas por esses órgãos em reuniões recentes e relativamente às quais ainda não 
foram preparadas as respetivas atas. A este respeito confirmamos que, à presente 
data: (i) a última reunião da Direção foi realizada em 10 de janeiro de 2022 e 
corresponde à ata n.º 32; (ii) a última reunião da Assembleia Geral foi realizada em 
24 de março de 2021; e (iii) a última reunião do Conselho Fiscal foi realizada em 15 
de março de 2021. Consideramos que a transcrição dessa informação para o dossier 
não teria resultado a necessidade de alterar qualquer quantia ou divulgação 
constante das demonstrações financeiras. 
 
6. Não temos projetos, intenções ou conhecimento de quaisquer situações, que 
possam provocar alterações consideráveis quer nos valores contabilísticos dos 
elementos patrimoniais que integram o balanço, quer na forma como se encontram 
classificados. 
 
7. Não existem contas, transações ou acordos, incluindo acordos verbais, que não 
hajam sido adequadamente reproduzidos e integrados nos livros e registos 
financeiros e contabilísticos que serviram de base à elaboração das demonstrações 
financeiras que examinaram. 
 
8. A APDC não registou e/ou pagou quaisquer quantias que se encontrem suportadas 
por documentos que não cumpram, em termos formais ou de facto, os requisitos 
legais vigentes, ou que não traduzam transações efetivas realizadas pela mesma. 
Todas e apenas as transações efetuadas e eventos sujeitos a registo contabilístico, 
ocorridos no decurso do exercício, se encontram devidamente suportados e 
refletidos nas presentes demonstrações financeiras. 
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9. Procedemos a uma avaliação do risco das demonstrações financeiras não estarem 
isentas de distorções devido a fraude. Como resultado dessa avaliação, confirmamos 
que não temos conhecimento de quaisquer irregularidades, situações de fraude ou 
suspeitas de fraude, envolvendo administradores, diretores ou outros colaboradores 
da APDC com funções de relevo no nosso sistema de controlo interno, contabilístico 
ou noutros sectores, que possam afetar as demonstrações financeiras examinadas. 
 
10. O nosso sistema de controlo interno permite assegurar: (i) um desempenho 
eficiente e eficaz da atividade; (ii) uma utilização eficiente e eficaz dos ativos e 
recursos; (iii) a continuidade das atividades e da APDC, através, nomeadamente, de 
uma adequada gestão e controlo dos riscos, da prudente e adequada avaliação dos 
ativos e das responsabilidades, bem como da implementação de procedimentos de 
proteção contra utilizações e apropriações não autorizadas, intencionais ou 
negligentes; (iv) a existência de informação financeira e de gestão, completa, 
pertinente, fiável e tempestiva, que suporte as tomadas de decisão e os processos 
de controlo; e (v) o respeito pelas disposições legais, normativas e regulamentares 
aplicáveis, incluindo, entre outras, as normas e usos profissionais e deontológicos, 
as regras internas e estatutárias, as orientações dos órgãos sociais. Não 
identificámos, ao longo de todo o ano findo em 31 de dezembro de 2021 e até à 
presente data, quaisquer deficiências significativas no desenho ou na implementação 
do nosso sistema de controlo interno. 
 
11. Confirmamos que, para efeitos da prevenção e investigação de eventuais 
operações suscetíveis de serem qualificadas como de branqueamento de capitais ou 
de financiamento de terrorismo, a APDC dispõe de um sistema de controlo interno 
adequado e os nossos responsáveis e demais colaboradores encontram-se 
devidamente preparados para dar cumprimento às normas emitidas sobre esta 
matéria, designadamente e entre outras as que decorrem da Lei n.º 83/2017, de 18 
de agosto. Não temos conhecimento de quaisquer situações que configurem 
eventuais operações suscetíveis de ser qualificadas como de branqueamento de 
capitais ou de financiamento do terrorismo nos termos da Lei em vigor sobre a 
matéria, e confirmamos ainda que, até à presente data, não ocorreram quaisquer 
situações desta natureza que requeressem ser reportadas às autoridades 
competentes. 
 
12. Não somos conhecedores de quaisquer incumprimentos, suspeitas de 
incumprimento ou violações, que possam ter sido cometidas em relação à legislação, 
normas ou regulamentos, em vigor em Portugal ou noutras jurisdições onde 
exercemos as nossas atividades, e cujos efeitos devessem ter sido registados ou 
divulgados nas demonstrações financeiras. 
 
13. Não foram realizados quaisquer atos, transações ou compromissos, relevantes 
para a preparação das nossas demonstrações financeiras, que não tenham sido 
transmitidos aos serviços competentes da APDC a que esta pertence. 
 
14. A APDC tem respeitado todos os acordos e contratos que subscreveu. 
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15. As presentes demonstrações financeiras incluem todos os ativos de que a APDC 
é titular. Confirmamos que não existem acordos para a recompra de ativos 
previamente vendidos pela APDC e confirmamos ainda que: (i) a APDC é plena titular 
de todos os seus ativos; e (ii) sobre os ativos da APDC não existem quaisquer ónus ou 
outros encargos, incluindo hipotecas, penhores e quaisquer outros compromissos 
perante terceiros, para além dos divulgados nas demonstrações financeiras. 
 
16. Foi-vos dado conhecimento dos critérios estabelecidos para levar a cabo testes 
de imparidade e, se necessário, para quantificar e reconhecer eventuais perdas por 
imparidade que sejam necessárias para reduzir os ativos às suas quantias 
recuperáveis. Entendemos que os referidos critérios são adequados e que as 
respetivas divulgações nas demonstrações financeiras são completas, verdadeiras e 
apropriadas. 
 
17. Os ativos fixos tangíveis não apresentam quaisquer restrições, ónus ou encargos, 
para além dos divulgados nas demonstrações financeiras, e os períodos de vida útil 
e os valores residuais determinados estão de acordo com as condições esperadas de 
utilização desses ativos. Levámos em consideração todos e quaisquer indícios de 
imparidade para esses ativos e, quando necessário, procedemos à realização dos 
correspondentes testes de imparidade, dando o apropriado tratamento contabilístico 
aos resultados obtidos desses testes. Não existem quaisquer outros ativos fixos 
tangíveis pertencentes à APDC que, por qualquer motivo, estejam na posse ou à 
guarda de terceiros, para além dos divulgados nas demonstrações financeiras. 
 
18. As contas a receber, com exceção dos saldos de cobrança duvidosa que foram 
objeto de reconhecimento de uma perda por imparidade, não excedem as respetivas 
quantias recuperáveis e a sua cobrança não está por qualquer forma condicionada, 
nem existem acordos para o seu diferimento para além do período de um ano. As 
perdas de imparidade das contas a receber foram avaliadas à luz das normas 
contabilísticas aplicáveis sobre esta matéria e consideramos que refletem a melhor 
estimativa para as eventuais perdas. 
 
19. Confirmamos que a APDC não detém quaisquer outras contas bancárias além das 
evidenciadas nos registos contabilísticos. 
 
20. As presentes demonstrações financeiras incluem todos os passivos da APDC de 
que temos conhecimento, não existindo outros passivos, efetivos ou contingentes, 
que devessem ser considerados nas demonstrações financeiras.  
 
21. Foram cumpridas todas as obrigações fiscais e parafiscais, não sendo do nosso 
conhecimento a existência de quaisquer processos e/ou contraordenações 
interpostas contra a APDC que não tenham sido adequadamente considerados na 
preparação das presentes demonstrações financeiras. As responsabilidades 
respeitantes a impostos e contribuições, vencidas ou não, diferidas ou contingentes 
(verbas de impostos e contribuições, multas e coimas e juros contados até à data do 
balanço) estão integral e apropriadamente escrituradas ou divulgadas. Foram 
igualmente cumpridas todas as obrigações impostas pela legislação relativa ao 
planeamento fiscal abusivo, que estabelece deveres de comunicação, informação e 
esclarecimento às autoridades fiscais. 
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22. Não temos conhecimento da existência e é nossa convicção de que não existirão, 
situações resultantes de inspeções, litígios ou outras situações contenciosas 
relativamente à área fiscal e parafiscal, nem eventuais correções das declarações 
da APDC, que resultem da possibilidade das autoridades efetuarem a sua revisão, 
que possam ter um impacto significativo nas demonstrações financeiras. 
 
23. Não temos conhecimento de quaisquer projetos, intenções, situações ou 
acontecimentos que possam: (i) colocar em causa a continuidade das operações da 
APDC; (ii) resultar no abandono ou redução de atividades; ou (iii) resultar em 
obsolescência ou perdas de valor de ativos. 
 
24. Os prejuízos resultantes de eventuais sinistros que possam ocorrer, incluindo os 
que possam afetar a continuidade das operações, estão cobertos por seguros 
contratados por capitais suficientes. 
 
25. Não existem ativos, ou passivos, ganhos ou perdas contingentes, não relevados 
nas demonstrações financeiras e que necessitassem de ser reconhecidos ou 
divulgados nessas demonstrações financeiras incluindo, entre outros, os respeitantes 
a benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, assim como 
todas as garantias prestadas a terceiros. 
 
26. Os nossos consultores jurídicos são a Vieira de Almeida & Associados, RL e Macedo 
Vitorino & Associados, RL. Tomámos conhecimento das informações que vos foram 
prestadas pelos nossos consultores jurídicos, que confirmamos serem verdadeiras e 
completas. 
 
27. Temos conhecimento que não foram em tempo, habilitados com algumas 
respostas aos pedidos de confirmação de saldos solicitados. Confirmamos que da 
obtenção dessas respostas não resultarão ajustamentos significativos ou de 
divulgação à presente informação financeira de 31 de dezembro de 2021. 
 
28. É nossa convicção de que os efeitos dos ajustamentos de auditoria que foram por 
vós identificados e se encontram resumidos de seguida, não são materialmente 
relevantes para as demonstrações financeiras no seu todo: 
 

 
 
 
 
 
 
 

(Valores em Euros)

Ajustamento
Efeito no 

Ativo 
Efeito no 

Passivo
Efeito no 
Resultado

Efeito nos 
Capitais 
Próprios

Acréscimos de rendimentos - Ajustamentos associados à 
contabilização do Patrocínio Bronze 2021/2022 DXC (EIT)

(3 750) - (3 750) -

Impacto total das distorções não corrigidas 2021 (3 750) 0 (3 750) 0
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29. Relativamente ao surto do Covid-19, tendo por base os melhores esforços 
possíveis e a melhor informação disponível até à presente data, confirmamos que: 
(i) implementámos e continuamos a atualizar um plano de contingência para 
corresponder às medidas das autoridades da saúde; (ii) temos vindo a analisar os 
riscos e impactos financeiros e outros nas nossas atividades, cuja estimativas se 
revestem de dificuldade face à incerteza sobre a evolução deste surto, com a 
consequente definição de um plano de resposta; (iii) não se encontra em causa a 
continuidade das nossas operações; (iv) foram reconhecidos nas Contas de 2021 os 
Impactos da Pandemia conhecidos até 31 de dezembro de 2021; (v) procedemos às 
aplicáveis divulgações nos documentos de prestações de contas os quais 
consideramos não necessitarem de ser alterados. 
 
30. Tomámos conhecimento do vosso relatório de auditoria não modificado (sem 
reservas) e sem ênfase, emitido em 22 de março de 2022. 
 
 
Apresentamos os nossos melhores cumprimentos, 
 
 

 
 
Sandra Fazenda Almeida 
Diretora Executiva 
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