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“Tech and economics: The Way ForWard”

PreParar Um amanhÃ 
QUe É JÁ hoJe
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o País tem uma oportunidade sem precedentes 
de conseguir posicionar-se como player digital 
de relevo no contexto europeu e até mundial. 
Terá, para isso, de saber concretizar um vasto 
conjunto de mudanças estruturais na economia 
e na sociedade. Já em curso estão planos e múl-
tiplas medidas, cujo financiamento é assegu-
rado pelos fundos estruturais que estão a chegar 
em força. Mas também há múltiplos desafios 
a ultrapassar e que dependem do empenho e 
colaboração de todos, como foi destacado no 
31º Digital Business Congress.
Como preparar o futuro foi a questão que esteve 
no centro de todos os debates deste congresso, 
que contou com um vasto conjunto de oradores 
inspiracionais que traçaram caminhos para o 
mundo, a Europa e Portugal, num cenário onde 
a tecnologia e o digital assumem papel central.  
Num modelo híbrido, em formato de programa 
de televisão, o #DBC2022 decorreu a partir de 
Lisboa, onde estiveram presencialmente cerca 
de 600 pessoas, e muitas mais online, com tra-

Com o tema “Tech and Economics: the Way Forward”, a edição 
de 2022 do Congresso da APDC foi histórica, reunindo sete mil 
participantes. Nestes tempos de indefinições e disrupções, digital 
e tecnologia ditam o ritmo da mudança. Com a certeza de que 
o amanhã já chegou ou está a chegar e que Portugal tem de 
acelerar.

Preparar um amanhã 
que é já hoje

dução simultânea de português para inglês e 
linguagem gestual. A ambição foi chegar a todo 
o mundo e o número de participantes confir-
mou-o: cerca de sete mil pessoas. 
No final dos dois dias do congresso, Rogério 
Carapuça, presidente da APDC, destacou que se 
tratou, “do congresso mais complexo de realizar, 
mas que foi, em paralelo, talvez o mais memorá-
vel, com um excelente resultado. Foi, de longe, o 
maior evento de sempre em termos de número 
de participantes”. 
“Se há momento oportuno para o congresso, 
esse momento é o que vivemos”, começou por 
destacar o Presidente da República, na abertura 
do Congresso. “Estamos a sair de uma pan-
demia convertida em anemia, estamos a viver 
uma guerra, eventos que trouxeram ainda mais 
atualidade para a revolução digital e a transição 
energética. Uma e outra mostraram a importân-
cia fundamental das comunicações”, sublinhou. 
Marcelo Rebelo de Sousa garantiu ser “um 
seguidor atento” dos trabalhos da APDC e ape-



3

A 31ª edição do Congresso da APDC alargou a sua componente presencial, mantendo um formato híbrido de programa  
de televisão, para chegar ainda mais longe e a mais participantes

lou para a responsabilidade das empresas TIC 
no nosso futuro comum, desafiando-as a fazer 
sugestões ao governo, que está empenhado “nes-
tas transições, revoluções, reformas e mudan-
ças”. É que o “futuro já chegou e há muito” e, por 
isso, impõe-se “ir mais longe. Já não basta olhar 
para o presente nem para o futuro próximo. Há 
que olhar para o futuro a médio e longo-prazo”.
Para Carlos Moedas, presidente da Câmara de 
Lisboa, que também marcou presença no con-
gresso, não basta apenas falar na ciência, tecno-
logia e inovação quando se fala de futuro. Para 
conseguirem mudar o mundo, terão que ter 
como base as cidades, “que podem ser as pla-

taformas daquilo que é esse futuro. São 2% do 
planeta, mas têm 50% das pessoas, sendo 75% 
dentro de 10 anos”. E produzem quase 80% do 
PIB mundial. 
Olhando para a conjuntura atual de guerra e à 
eventualidade da subordinação das forças geoe-
conómicas aos blocos geopolíticos, em substi-
tuição da globalização, Paulo Portas, presidente 
deste 31º Digital Business Congress alertou: “O 
que acontece à globalização não acontece à digi-
talização, que fará o seu caminho e globalizará 
os serviços, independentemente da vontade 
política”. Segundo o ex-governante, “O que o 
5G, a realidade aumentada, a IoT ou a IA vão 
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trazer ao conceito de velocidade e de tempo 
é impressionante. Este nível de mudança vai 
continuar e será absolutamente assombroso.”. 
E deixa a mensagem: “A ambição do digital é 
muito veloz, mas a capacidade de transforma-
ção do mundo precisa de tempo. Há um choque 
entre estes dois valores. A maioria dos proble-
mas modernos são complexos. Transformar é 
difícil e mudar ainda mais.  
 
PESSOAS NO CORAÇÃO DO PROGRESSO
O papel das pessoas, que deverão estar no 
“coração do progresso digital”, foi destacado por 
Shivvy Jervis. Esta tech futurist antecipa que 
“o digital e a inovação devem levar-nos para a 
humanidade 5.0, a próxima vaga de progresso 
centrada no ser humano” e, por isso, há que 
“colocar as pessoas no centro da tecnologia”, 
usando esta para antecipar a forma como as 
mudanças poderão afetar as nossas vidas. Afi-
nal, o futuro “não é um cenário longínquo. O 
amanhã é já hoje e está a moldar a next thing”.
Mas qual será a qualidade da democracia, nesta 
era cada vez mais digital? Daniel Innerarity, 
Professor de Filosofia Política e Social, consi-
dera ser crítica para a defesa das democracias 
a proteção do pluralismo e a diversidade de 
valores e opiniões. Já a tecnologia traz con-
sigo a ameaça da simplicidade, ao diminuir a 
“complexidade através da redução das formas 
de conhecimento”. Por isso, “a compatibilidade 
entre democracia e IA depende dos políticos. 
Tem de ter em conta o contexto onde fazemos, 
com algoritmos, expondo-a à contestação e crí-
tica”.
Tema cada vez mais na agenda mundial e que 
constitui a grande ameaça à soberania digital 
é a cibersegurança. Alex Younger, ex-chefe do 

MI6, diz que o problema não é a tecnologia e 
o digital, mas sim as pessoas: “São pessoas que 
atacam pessoas, não nos devemos esquecer 
disso”. Não tendo dúvidas de que se assistirá a 
“um aumento de competição geopolítica entre 
Estados, que será mediada pela tecnologia”, diz 
que a cibersegurança se está a tornar num “ele-
mento cada vez mais importante nas relações 
entre Estados”. Por isso, “os governos devem 
tentar criar uma framework comum e reagir em 
conjunto a ciberataques”.
Uma das grandes tendências tecnológicas do 
momento é o metaverso e as tecnologias imer-
sivas, que prometem mudar o mundo e que 
estão na mira das big tech. Charlie Fink - XR’s 
explainer-in-chief, colunista da Forbes e autor 
de ebooks sobre realidade aumentada, assegura 
que o metaverso “ainda tem muitos obstácu-
los” até se tornar realidade. Entretanto, e para 
preparar “o futuro digital com o metaverso”, há 
que programar, desenvolver e educar as pes-
soas para trabalhar com as novas ferramentas. 
Governance e organizações descentralizadas, 
assim como regulação, serão essenciais.
Para já, e quando a pandemia veio acelerar a 
necessidade da transformação para o digital, 
nem tudo é um ‘mar de rosas’. Michael Wade, 
professor de Inovação e Estratégia e professor 
e diretor do Global Center for Digital Business 
Transformation, do IMD, assegura que 87% dos 
programas de transformação digital das orga-
nizações que estudou falharam. Porquê? Por-
que ainda se pensa da forma tradicional: foco 
no digital apenas por ser digital; foco nos dis-
ruptores e não na disrupção; e gestão do digi-
tal por silos. Deixa claro que estamos a falar de 
um “constante processo de evolução. É trabalho 
duro, é transformar ideias em soluções”.



5

Na abertura do Congresso, Marcelo Rebelo de Sousa considerou este “um novo ciclo político que começou um pouco atropelado 
pela pandemia e pela guerra”

Para Carlos Moedas, as empresas têm a responsabilidade de nos levarem ao futuro, mas quem traz o futuro às pessoas é a cidade
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Mas o futuro promete, já que vivemos cada vez 
mais num mundo de tecnologias exponenciais, 
que serão a base onde se construirão todos 
os produtos e serviços nos próximos anos. 
Pelo menos na perspetiva de Matthew Griffin. 
Conhecido como um futurista fanático, ele veio 
falar sobre o potencial do 5G: “A combinação 
de múltiplas tecnologias permite fazer um sem 
número de coisas. Estamos apenas a tocar a 
superfície das possibilidades trazidas pelo 5G, 
que nos abre realmente a porta para oportuni-
dades fantásticas e novos casos de uso”, frisou.

TRANSFORMAÇÕES ESTRUTURAIS
Só que a tecnologia e o digital não podem ser 
um fim em si mesmos, mas sim facilitadores da 
mudança nas pessoas e das organizações, como 
alertou o secretário de Estado da Digitalização e 
da Modernização Administrativa. Mário Cam-
polargo garante que o executivo está a “criar 
estratégias com tecnologias disruptivas e planos 
de ação alinhados com os princípios europeus 
e baseados em boas-práticas internacionais” 
Objetivo: ter uma “nação digital moderniza-
dora, que não deixe ninguém para trás”.
O ministro da Economia, António Costa Silva, 
na abertura do 2º dia do congresso, deixou uma 
mensagem de esperança: “Acredito profunda-
mente na espécie humana. É inventiva, criativa 
e desenvolve sempre novas ideias para fazer 
face aos desafios. Estamos numa era de grande 
transformação das economias e a inclusão das 
tecnologias digitais tem um impacto muito 
forte nessas mudanças. Falamos de transforma-
ção estrutural e Portugal é um caso em que os 
desenvolvimentos tecnológicos podem produ-
zir um efeito transformador”. O “país está pre-

parado para isso”, garante.
Será, no entanto, necessário mais investimento. 
Não nas coisas do costume, mas sim em novos 
negócios que tragam mais valor acrescentado, 
defende Sérgio Rebelo. Para o economista e 
chair do Departamento de Finanças do Kellogg 
School of Management, o que muitos denomi-
nam como Global Business Services Industry “é 
a nova Autoeuropa para Portugal”. Atrair novos 
centros de serviços para exportar para o mundo 
deverá ser um desígnio nacional. 
A desintermediação crescente no mundo foi 
tema de debate e está a criar uma nova forma de 
ver o capitalismo, na perspetiva de Paul Collier. 
Para o professor de Economia e Política Pública 
na Universidade de Oxford, o capitalismo está 
a perder a confiança popular e as desigualdades 
são aproveitadas pelos movimentos populis-
tas. Considerando que nos últimos seis meses 
se assistiu a uma “tempestade perfeita de cho-
ques que ninguém antecipava”, diz que o líder 
da Ucrânia mostrou um “novo modelo de lide-
rança ética”. A propósito, Paulo Portas acres-
centou que “o capitalismo é o único modelo 
económico capaz de trazer progresso constante 
à humanidade. Não o devemos abolir, nem 
mesmo quando não sabemos o que lá colocar. 
O oposto é um desastre”.

ESTADO DA NAÇÃO 5G
Na edição de 2022 do Congresso da APDC, o 5G 
e as comunicações foram temas sempre presen-
tes, tendo-se reunido, pela primeira vez, todos 
os players da cadeia de valor do setor, com ses-
sões que envolveram desde os líderes de redes 
passivas, aos fornecedores e aos operadores, no 
já tradicional, mas sempre renovado, “Estado da 
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Paulo Portas e Rogério Carapuça abordaram as perspetivas nacionais e internacionais neste futuro que é cada vez mais incerto

“Get Future Ready: Innovation Trends for your Radar” foi o tema desta sessão, com Shivvy Jervis a dar o mote: as pessoas têm de 
estar no coração do progresso digital
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Nação das Comunicações”. Quando a cobertura 
total do país com redes de alta velocidade é um 
objetivo político, o ministro das Infraestruturas 
e Habitação, Pedro Nuno Santos, anunciou a 
intenção do governo de lançar até final do ano o 
concurso para o investimento na cobertura das 
zonas brancas do país, onde ainda não existem 
redes, por não serem rentáveis. 
Tema em destaque, até porque está a condicio-
nar a transição das empresas para o digital, foi o 
da estratégia para formar e captar mais talento 
TIC, nomeadamente com programas como o 
UPskill. Outro tema debatido foi o dos media e o 
papel do jornalismo na era digital. Seja qual for 
o meio de suporte, o jornalismo independente 
tem regras, princípios e objetivos – sublinhou-
se. Mas o digital e as plataformas vieram mudar 
a relação de forças entre grupos de media e big 

tech, encurtar prazos, trazer maior exigência e, 
de alguma forma, diminuir o protagonismo da 
mediação jornalística.  
No encerramento, o Primeiro-Ministro, assegu-
rou que “o Governo vai dar a maior atenção às 
conclusões deste congresso”, reafirmando que “a 
transição digital é um dos maiores desafios que 
temos pela frente e um dos quatro que o execu-
tivo identificou no seu programa”, a par das alte-
rações climáticas, do inverno demográfico e do 
combate às desigualdades”.  António Costa diz 
que esta é “uma oportunidade extraordinária de 
nos reposicionarmos nas cadeias de valor”, pro-
curando melhorar a produtividade nas indús-
trias e entrar em áreas de maior valor acrescen-
tado. Só assim teremos “uma economia mais 
competitiva, que permita criar mais emprego e 
crescimento sustentável”.•

“Why Economics Needs an Moral Dimension?”: Pedro Faustino tentou encontrar respostas
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Analisar o estado da democracia na era digital esteve em debate. Daniel Innerarity diz que só ela garante o futuro

Para o ex-líder do MI6, que iniciou o debate sobre “Cybersecurity and Digital Sovereignty”, é a dimensão humana que conta
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Filipa Mota e Costa destacou a importância do nosso país “apanhar o comboio” do espaço comum de dados europeu

Na aposta na “Digital Transformation”, Michael Wade considerou que as organizações ainda têm uma taxa de sucesso muito baixa
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No metaverso, “o momento é agora e estamos na altura de mergulhar de cabeça”, garantiu Pedro Pombo

“The Future of Customer Experience”: Pedro Gonçalves afirmou que é necessário  perceber a tecnologia para construir propósito



31º digital business congress

Charlie Fink, especialista mundial em tecnologias imersivas, assegurou que o metaverso ainda tem muitos obstáculos para se 
tornar uma realidade

Para Tony Li, “Innovating for a Greener Intelligent World” passa por descarbonizar e digitalizar
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Matthew Griffin não tem dúvidas sobre o potencial da tecnologia 5G e antecipou que vai abrir a porta a oportunidades fantásticas

“Enablers that are Turning 5G into Reality”: os líderes dos fabricantes anteciparam um mundo de potencialidades
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O mercado dos operadores de redes passivas está a disparar por toda a Europa. E Portugal é um grande exemplo destes projetos 

O debate entre os CTO dos operadores de telecomunicações centrou-se no potencial do 5G. Mensagem: há que partir para a ação
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Para Mário Campolargo, a tecnologia tem imenso potencial, mas é um facilitador e não um fim em si mesmo

Na abertura do 2º dia do congresso, António Costa Silva garantiu haver “um desígnio muito forte de fazer a transformação 
estrutural da economia”
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Como será a post-Covid economy?  Sérgio Rebelo deu o mote ao debate, analisando o poder das big tech e as grandes tendências 
que se perfilam

“Recovery and Resilience Plan - Digital is ‘The Way Forward’ Toward Nation’s Progress and Prosperity” – mudar mindsets é 
fundamental
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“Why Economics Needs a Moral Dimension” foi o tema em debate e Sir Paul Collier não tem dúvidas de que estamos a assistir a 
uma tempestade perfeita de choques

Conjugar educação com requalificação e com captação de pessoas do exterior é o caminho para dar resposta à escassez de 
talento digital
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As parcerias surgem como a resposta para a coexistência entre media e plataformas digitais, com partilha de receitas e equilíbrio 
do negócio

Os líderes dos três grandes grupos de media nacionais voltaram a juntar-se, a destacar que há espaço para todos e que a tv 
continuará a ter grande relevância
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Os CEO da NOS, Vodafone e Altice reiteraram a importância de uma regulação estável, adequada e previsível, numa altura de 
grandes investimentos

Pedro Nuno Santos diz que o governo conta com todos - operadores, regulador e autarquias - para lançar o concurso público para 
as zonas sem cobertura
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António Costa encerrou o Congresso da APDC destacando o esforço que terá que ser feito no 5G, face à “oportunidade 
extraordinária” de reposicionamento nas cadeias de valor
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ProGrama
dia 11 maio
09:00  OPENING CEREMONY
09:10 ROLE OF SCIENCE, TECHNOLOGY & INNOVATION
09:30 TECH AND ECONOMICS - THE WAY FORWARD
10:00  GET FUTURE READY: INNOVATION TRENDS FOR YOUR RADAR
11:00  WHY ECONOMICS NEEDS A MORAL DIMENSION
11:10  DEMOCRACY IN THE DIGITAL ERA
12:00 CYBERSECURITY AND DIGITAL SOVEREIGNTY
12:45 DATA: ACCELERATING THE FUTURE OF IHEALTH
14:00 A METAVERSE RHAPSODY
14:15 METAVERSE & IMMERSIVE TECHNOLOGIES
15:00 THE FUTURE OF CUSTOMER EXPERIENCE
15:10 DIGITAL TRANSFORMATION
15:50 INNOVATING FOR A GREENER INTELLIGENT WORLD
16:20 5G - THE NEXT GENERATION
16:45 ENABLERS THAT ARE TURNING 5G INTO REALITY
17:15 TELECOM INFRASTRUCTURES - COVERAGE SOLUTIONS
17:45 5G GREAT TELCO CTO DEBATE
18:25 1st DAY CLOSING SESSION
18:40 AWARD CEREMONY CITIES AND TERRITORIES OF THE FUTURE

dia 12 maio
09:00 2nd DAY OPENING
09:20 THE POST-COVID ECONOMY
10:10  RECOVERY AND RESILIENCE PLAN - DIGITAL IS ‘THE WAY FORWARD’ TOWARD 

NATION’S PROGRESS AND PROSPERITY
10:50 WHY ECONOMICS NEEDS A MORAL DIMENSION
12:10  TALENT MANAGEMENT IN THE DIGITAL AGE: COUPLING EDUCATION, TRAINING 

AND FOREIGN LABOUR
14:00 BEST THESIS AWARD CEREMONY
14:15 NEW HONORARY MEMBERS SESSION
14:30 JOURNALISM IN THE DIGITAL AGE
15:10 THE STATE OF NATION OF MEDIA
16:40 TALK
17:00 THE STATE OF NATION OF COMMUNICATIONS
18:15 CONGRESS WRAP-UP
18:30 CLOSING SESSION
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marcelo rebelo de sousa, 
Presidente da República

“Se há momento oportuno para o congresso, é o que 
vivemos. Estamos a sair de uma pandemia convertida em 

anemia, estamos a viver uma guerra. Trouxeram ainda 
mais atualidade para a revolução digital e a transição 

energética e mostraram a importância fundamental das 
comunicações”

“O futuro já chegou e há muito. O digital é tão atual que 
é uma das prioridades do executivo. Já era e agora é, 

reforçadamente, no PRR, Portugal 2030 e no Programa 
de Governo. E é uma das grandes prioridades da UE, 

neste novo ciclo político que começou um pouco 
atropelado pela pandemia e pela guerra”

“O fundamental é, da vossa parte, neste congresso, irem 
mais longe no futuro. Já não basta olhar para o presente 

nem para o futuro próximo. Têm de olhar para o futuro a 
médio e longo prazo”

carlos moedas, 
Presidente da Câmara Municipal de Lisboa

“A inovação e a tecnologia são criadas nas cidades, 
porque é nelas que trocamos ideias, que vivemos o que 

não está escrito, que há conhecimento tácito. As cidades 
são as plataformas do agora e não do amanhã”

“Temos que estar na linha da frente da difusão da ciência, 
tecnologia e inovação, para chegar a todos. Só assim tudo 

funciona e se vai mudar o mundo. As empresas têm a 
responsabilidade de nos levarem ao futuro, mas quem 

traz o futuro às pessoas é a cidade”

“Quero ser o presidente da câmara da atração do talento. 
Gostaria que tivéssemos mais ambição. Portugal tem 

sete unicórnios e Espanha tem nove, o que mostra que 
é possível. Temos capacidade de atrair e temos de ter a 

capacidade de ir além do país, atrás do talento”

DIA 11 DE MAIO
oPeninG

roLe oF science, TechnoLoGy 
& innoVaTion
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Paulo Portas, 
Presidente do 31° Digital Business Congress

“O que acontece à globalização não acontece 
necessariamente à digitalização. São ’vidas paralelas’ 

que podem não se cruzar. Poderá haver uma pausa na 
globalização do comércio, mas não vejo que haja decisões 
para acabar ou limitar a inovação. A digitalização fará o 

seu caminho, independentemente da globalização”

“Vivemos, para bem e para mal, na civilização do agora, 
que tem défice de memória e dificuldade em perceber 

para onde vamos. Quem já estranha o nível de mudança 
atual, vai ter de se habituar a ele: esse ritmo vai ser 
assombroso no que respeita à velocidade e tempo”

“Temos uma discussão sobre o que deve ser regulado 
para não perdermos o controlo. A UE defende na 

legislação digital que o que é ilegal offline seja ilegal 
online, mas como podemos assegurar que este princípio 

não tira competitividade à Europa? É uma questão 
interessante”

rogério carapuça, 
Presidente da APDC

“A inteligência artificial é hoje muito diferente, porque 
não se baseia em algoritmos sobre um setor específico, 

mas sim sobre a forma de aprender. As nossas máquinas 
aprendem muito mais depressa, podem treinar e 

aprender com os seus erros. Já temos sistemas capazes 
de fazer determinadas tarefas bem melhor que os seres 

humanos”

“Temos ainda sistemas para comunicar de forma 
rapidíssima, com uma largura de banda brutal. E vamos 
ter todo o tipo de interligações possíveis, sendo que já 
hoje, uma parte da humanindade está a usar a internet 

como backbone para os seus trabalhos”

“As tecnologias de comunicação transformaram 
radicalmente o negócio de plataforma. Porque o 

libertaram do local e passaram a ser verdadeiramente 
globais. De um momento para o outro, passámos a ter 

empresas muito valiosas, que valem tanto ou mais que as 
economias dos países, o que mudou o mundo”

Tech and economics –  
The Way ForWard
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KNS
shivvy Jervis,

Tech futurist

“O digital e a inovação devem levar-nos para a 
Humanidade 5.0, a próxima vaga de progresso centrada 
no ser humano. Temos de colocar as pessoas no centro 

da tecnologia, com IA adaptativa e com o poder de fogo 
da conetividade de alta velocidade e da tecnologia, para 
antecipar a forma como as mudanças poderão afetar as 

nossas vidas”

“Para se ter a capacidade de pensar como um inventor, 
tem que se refletir nos temas que precisam de ser 

resolvidos com a inovação digital e a transformação. O 
que nos permite crescer e fazer mais experimentação”

“O futuro não é um cenário longínquo. O amanhã é já 
hoje, está a moldar a next thing. Tenham ideias, acelerem 
e tomem medidas que tornem a vossa organização maior, 
mais rápida e mais forte. E, claro, mantendo as pessoas no 

coração do progresso digital”

inês Lynce, 
co-Diretora do Programa CMU Portugal 

“O nosso potencial é o talento e a criatividade típica da 
juventude, juntamente com a irreverência. Temos todos 
os ingredientes de que precisamos dentro de portas. O 

digital é o futuro e as tecnologias e engenharias estão no 
futuro”

“A história da IA já teve vários invernos e estamos agora 
numa explosão. A questão é onde é que isto vai levar. Os 

métodos que estamos a usar são da década de 50, mas 
melhorados. O que é extraordinário, pois o que faltava 

era capacidade computacional e o exponencial de dados 
que temos hoje”

“Na IA sabemos quais os riscos e as barreiras, mas 
também o seu impacto positivo. Temos de a ver não 

como um mal, mas como uma oportunidade. Mas com 
regras. Vamos cair na realidade e perceber os seus limites. 

E isto não se vai resolver de repente”

GeT FUTUre ready: innoVaTion 
Trends For yoUr radar
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Bruno casadinho,
Managing director da Capgemini Engineering

“O driver para a inovação assenta em três áreas: 
semicondutores, comunicações e capacidade 

computacional, onde temos as aplicações e algoritmos de 
IA. Há um backbone que liga isto tudo, o software. Está 

em tudo”

“O digital permite que os grandes investidores em 
I&D consigam fazer as suas escolhas de centros de 

competências. Portugal poderá ter – já está a acontecer 
– uma estratégia de captação massiva de centros de 

produção de software. O nosso papel é passarmos de um 
país de prestação de serviços, para um país de geração de 

produtos em software”

“O 5G não é apenas mais uma geração de comunicações 
movéis, mas a maior plataforma de inovação que 

vamos ter ao nosso dispor no futuro. Precisamos de 
criar um ecossistema onde trabalhemos juntos no seu 
desenvolvimento, criando em conjunto valor para os 

negócios”

Pedro Faustino, 
Managing director da Axians Portugal 

“O capitalismo tem sido o sistema económico que mais 
riqueza tem criado e que maior progresso social tem 

assegurado. Tem, todavia, descarrilado de vez em quando 
e não funciona em piloto automático”

“Têm-se instalado em alguns países capitalistas alguns 
desequilíbrios de riqueza e educacionais e até mesmo de 
falta de esperança no futuro. Estes desequilíbrios são o 
pasto farto para o populismo que tem vindo a surgir e a 

crescer”

“A liderança económica de que precisamos está nos 
atores empresariais, antes de tudo. As empresas são 

comunidades de pessoas, capazes de criar uma moral e 
de assegurar a proximidade das pessoas e a criação de 
um propósito comum. É também nas empresas que a 

meritocracia deve viver”

Why economics needs  
a moraL dimension
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KNS
daniel innerarity,

Professor de Filosofia Política e Social 

“Os humanos navegam em situações de ambiguidade 
porque têm em conta o contexto. Algo que é difícil 
para os algoritmos ou a análise de dados, porque 
a racionalidade digital não tolera a variedade e 
a ambiguidade do fenómeno social e diminui a 
complexidade através da redução das formas de 

conhecimento”

“Humanos e sociedades vivem em confusão e incerteza 
e têm que tomar as suas decisões tendo em conta o 
pluralismo e a diversidade de valores e opiniões que 
caracterizam uma sociedade democrática. A política 

faz-se com tudo o que se sabe no momento, mas quando 
ainda não é inteiramente claro o que deve ser feito”

“A compatibilidade entre democracia e IA depende dos 
políticos. Tem de ter em conta o contexto onde fazemos, 

com algoritmos, expondo-a à contestação e crítica. 
A crescente tecnicização dos temas políticos deve ser 
contrabalançada pela politização dos procedimentos 

técnicos. A democracia é um sistema político que não 
fecha as possibilidades de reflexão e mudança das 

realidades institucionais”

Graça Fonseca,
Socióloga e política

“Vivemos tempos em que tudo dura muito pouco tempo 
e é muito intenso. A atenção humana é reduzida, a 

capacidade está completamente esgotada e é impossível 
processar tanto conteúdo. Esse é o novo contexto onde a 

democracia vive e é um desafio”

“Temos de trazer o futuro para dentro do que é o sistema 
político, com uma governação antecipatória. A pandemia 

demonstrou que, de um dia para o outro, milhares 
de milhões de pessoas ficaram em casa, tudo parou. 

Reagimos perante o risco do já, mas somos incapazes de 
o fazer para o amanhã. Só que amanhã é já”

“No espaço digital, onde vivemos mais de metade 
da nossa vida, ninguém manda. E isso é algo que 

necessita de alguma regulação e uma perspetiva de 
corresponsabilidade, o que é difícil numa sociedade 
individualista. Temos que perceber que todos somos 

responsáveis por aquilo que vierem a ser, no futuro, as 
nossas democracias”

democracy in The diGiTaL era
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miguel Poiares maduro,
Professor Universitário e Político

“Temos uma democracia mais desintermediada, pois o 
papel dos que intermediavam a relação entre pessoas e 
poder está a diminuir. É muito apelativo, pois podemos 

participar nas decisões de forma direta e rápida e 
escrutinar. Mas a verdade é que altera os processos de 
decisão política e a forma como tomamos decisões”

“O acesso generalizado e fácil à informação cria-
nos a ideia falsa de que a informação se traduz em 

conhecimento. Mas os editores da democracia estão a ser 
substituídos por algoritmos, que têm critérios diferentes. 
São guiados por objetivos de monetização e modelos de 

negócio associados às plataformas digitais”

“Sabemos que a democracia não funciona sem liberdade 
e que a verdade se apura através do pluralismo. Mas o 

digital não é o faroeste total. Sempre tivemos regulação 
e a questão é como criamos uma arquitetura no novo 
espaço público das redes sociais, que salvaguarde os 

mesmos princípios e equilíbrios”

KNS
sir alex younger,

Ex-líder do MI6 

“No tema das ciberameaças, não são os computadores 
que atacam as pessoas, mas pessoas que atacam pessoas. 
Todas vivem no mundo real. É a dimensão humana que 
interessa, acima de tudo. As ameaças e oportunidades da 
tecnologia têm que ser pensadas em torno das pessoas e 

das máquinas”

“Vamos ter um mundo com duas tecnosferas e isso 
é um desafio para pessoas, empresas e modelos de 

negócio. Mas não devemos fugir a isto. Assistiremos a 
um aumento de competição geopolítica entre Estados, 

que será mediada através da tecnologia. Por isso, a 
cibersegurança está a tornar-se num elemento cada vez 

mais importante nas relações entre Estados”

“Os governos devem tentar criar uma framework comum 
e reagir em conjunto a ciberataques de forma mais rápida. 

E a grande vantagem do ocidente é a sua capacidade de 
trabalho em equipa e de partilha de dados, que faz de nós 

uma força mais forte”

cyBersecUriTy and  
diGiTaL soVereiGnTy
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antónio Gameiro marques,
Diretor-geral do Gabinete Nacional de Segurança (GNS) 

“Os nossos números revelam que a partir do momento 
em que entrámos em lockdown, os problemas de 

cibersegurança aumentaram. A ciberfraude foi o tipo de 
incidente que mais cresceu”

“Dividimos as empresas em Portugal em dois grupos 
distintos: um que conta com organizações bem 

preparadas e outro com organizações mal preparadas. 
No primeiro, conseguem recuperar rapidamente e não 
perdem informação. As empresas do segundo grupo 

demoram muito tempo a recuperar e sobretudo perdem 
informação para sempre”

“A UE não tem soberania digital. Estamos a trabalhar 
para a ganharmos através da regulação e certificação de 
produtos, mas não temos, por exemplo, um prestador 

de cloud próprio nas dez primeiras empresas mundiais. 
Guardamos os nossos dados em service providers que não 

são europeus”

Pedro Barbosa,
Head da SIBS CyberWatch e CEO da Multicert

“Vivemos num mundo de grande transformação. Os dois 
últimos anos implicaram uma mudança de paradigma e 
as organizações tiveram que fazer um grande esforço de 
adaptação. A segurança não acompanhou esta mudança. 

Houve muitas PME que avançaram para o ecommerce 
sem estarem preparadas”

“As organizações tiveram que fazer ações em tempo 
recorde. A curva de suporte de segurança não 

acompanhou as mudanças, o que abriu oportunidades 
para serem exploradas pelos hackers”

“Passámos de um momento de transformação para um 
de novos desafios, graças ao novo contexto geopolítico. 

As bombas sobrepuseram-se a tudo, mas os ciberataques 
continuam a acontecer e têm tendência a aumentar. 

Há Estados com motivações políticas e financeiras que 
permitem esperar um aumento das ameaças”
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Filipa mota e costa,
Managing director na The Janssen Pharmaceutical Compa-

nies,  Johnson & Johnson

“A UE está a preparar um espaço europeu de dados em 
saúde e está a dar os primeiros passos nesse sentido. 

Acabou de anunciar uma proposta de enquadramento 
legal para um espaço harmonizado e único, onde os dados 

estejam disponíveis para ser usados. Em vésperas desta 
criação, é importante que Portugal apanhe desde já o 

comboio”

“A reforma europeia na saúde permitirá predição e 
redução das doenças graves ou crónicas, prevenção da 
doença, potenciar a I&D e a tecnologia, personalizar a 
medicina, otimizar a afetação de recursos humanos e 

apoiar os processos de decisão”

“Se os países fizerem esta transformação, seguramente 
terão melhores resultados e sistemas de saúde mais 

sustentáveis, que são uma melhor economia. Há estudos 
que mostram que se Portugal entrar por este caminho, 

pode ter mais 10% do PIB em 2040. O digital é uma 
autoestrada que se abre para acelerar o futuro”

KNS
Pedro Pombo,

Managing director da Accenture Song

“Acreditamos que o metaverso é mais um estágio da 
evolução da internet. O momento é agora e estamos na 
altura de mergulhar de cabeça. Muito está ainda para 

ser imaginado, no momento em que vivemos na era da 
internet of place, que nos permite interagir com espaços, 
pessoas e objetos, quer no mundo físico, quer virtual ou 

numa mistura dos dois”

“Estamos a assistir a um crescimento incrível no 
metaverso. Em 2024, o mercado de RA e VR deverá 

representar 300 mil milhões de dólares. Os suspeitos do 
costume estão cá e estão a investir: Facebook, Microsoft, 

Coinbase ou Apple são grandes players”

“O que é o metaverso? É um contínuo que liga 
diferentes realidades que nos permitem passar de meros 
observadores a participantes em mundos reais, virtuais 

e mistos. Incute a noção de espaço onde vamos estar 
presentes, de uma população à qual pertencemos, de 

propriedade de produto, de portabilidade entre mundos 
NFTs e de propósito”

daTa: acceLeraTinG  
The FUTUre oF iheaLTh a meTaVerse rhaPsody
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KNS
charlie Fink,

XR’s explainer-in-chief, colunista da Forbes e autor de ebooks 
sobre AR

“O metaverso agora pertence a todos. E está na mira 
de todos, apesar de ainda haver muitos obstáculos a 

que aconteça. Todos estão a correr para esta nova coisa 
brilhante, para a tornar uma realidade. Mas terá muito 

para andar até se tornar um produto de consumo”

“Conseguir obter um metaverso influenciador e 
importante deverá levar ainda muito tempo, porque 

há muitos obstáculos ao seu desenvolvimento. O 
meta layer ainda não foi inventado, o 5G não será 

suficiente como infraestrutura, os sistemas operativos 
serão incompatíveis, há fronteiras entres países e há 

consequências negativas, como a propaganda ou o dark 
metaverse”

“Como preparar este futuro digital com o metaverso? 
Programando, desenvolvendo e garantindo a educação 
que as pessoas precisarão de ter e as capacidades para 
trabalhar com as novas ferramentas. Precisaremos de 

governance e de organizações descentralizadas. E da boa 
e velha regulação, porque temos que ser responsáveis 
pelos nossos atos no metaverso. Espero que seja este o 

caminho”

Luís Bravo martins,
Presidente da Secção RV/RV da APDC

“Devemos separar o potencial dos NFTs do que eles são 
hoje. Temos muitas dinâmicas relacionadas com arte, 
com transações de ativos que criam um mercado que 
acaba por estar sobrevalorizado. Mas o seu potencial 
é enorme. A dinâmica do metaverso e da aplicação de 

NFTs não se restringe ao mundo digital. É digital, física e 
virtual”

“Temos já mais de 130 empresas que trabalham em 
tecnologias imersivas. Há um volume de profissionais 
muito grande. E em muitas áreas, como a formação 
e educação, turismo, saúde e retalho, há muitos bons 

exemplos de aplicação de tecnologias imersivas”

“O metaverso não está ao virar da esquina. Temos 
tempo para entrar e construir um metaverso que vá ao 

encontro do que queremos. Contamos para tal com 
tecnólogos, mas também com antropólogos, sociólogos e 
pessoas com outras competências que nos ajudem a criar 

estruturas e ambientes”

meTaVerse & immersiVe  
TechnoLoGies
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maria margarida azevedo,
Responsável pela Universidade EDP na EDP People & Orga-

nizational Development Global Unit

“Na EDP, reforçámos as capacidades do ensino virtual 
e as tecnologias de realidade virtual e aumentada 
são claramente uma mais-valia neste formato de 

aprendizagem das pessoas. Estamos num mundo em que 
todos os dias temos de aprender” 

“Temos as nossas pessoas espalhadas por todo o mundo, 
em 28 países. As experiências virtuais e imersivas 

permitem-nos estar mais juntos e ter acesso, conhecer e 
aprender de forma muito mais democrática. Quando bem 

aplicadas para fins de aprendizagem, elas apresentam 
muito mais vantagens do que desvantagens”

“Não vamos deixar de estar num mundo social e o que 
as pessoas e as empresas procuram são relacionamentos. 
A nossa projeção digital é a nossa identidade, mas mais 
do que queremos ser e não do que somos. Na dinâmica 
da equipa pode ajudar, mas tem que se ver a ética e as 

fonteiras do que somos enquanto ser humano”

KNS
michael Wade,

Professor de Inovação e Estratégia e Diretor da IMD Global 
Center for Digital Business Transformation

“Transformação digital é uma mudança organizacional 
através das tecnologias digitais para reforçar a 

performance. Não é um fim ou um resultado, mas 
um meio para lá chegar. Não é um projeto, mas uma 

mudança organizacional. É mais ambiciosa, pelo que a 
sua taxa de sucesso é bastante baixa: 87% dos projetos 

falham as expetativas”

“Há grandes erros que as empresas fazem na sua 
transformação digital. Focarem-se no digital por ser 

digital, focarem-se nos disruptores ao invés de se 
centrarem na disrupção, e gerir o digital por silos, pela 
única razão de que é mais fácil assim. Mas os benefícios 

resultam da escala, tem que fazer sentido. A componente 
mais importante e desafiante é a cultura, o mindset”

“Se quiserem transformar-se digitalmente com sucesso, 
todas as organizações têm que questionar como é a sua 
orquestra. Como conseguem juntar todos os elementos 
do roadmap. Porque mesmo com tudo será difícil e um 

desafio obter sucesso no processo de mudança”

diGiTaL TransFormaTion
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Philippe Bournhonesque,
CTO do Devoteam Group

“Se mudarmos a relação com o consumidor, temos que 
mudar a forma como a empresa e os seus parceiros 

operam. Temos que ser criativos na forma de utilizar a 
tecnologia para disrromper, não apenas na mudança da 

experiência do cliente, mas na forma como a organização 
trabalha”

“A disrupção não é apenas uma nova ideia. É muito mais 
do que isso, um starting point. É, por exemplo, a forma 
como mudamos a experiência do consumidor ou como 
usamos o design thinking para criar novos produtos. É 

um misto de tecnologia com negócio, envolvendo todos, 
desde os líderes aos arquitetos de produtos, para criar 

algo que muda a forma de operar”

“A pandemia teve influência na transformação digital. 
Foi um argumento acelerador, com as alterações que 

implicou nas nossas vidas pessoais e na forma como as 
empresas hoje funcionam”

Paulo cardoso do amaral,
Professor Assistente da Católica Lisbon

“Não temos uma bola de cristal, pelo que é difícil 
antecipar como se poderá ter sucesso. Quando entramos 

num processo de transformação digital, temos que definir 
bem os objetivos e estratégia, o que é difícil. Por isso, uma 
competência essencial para o sucesso é o que chamamos 

de Digital Business Agility”

“Uma transformação digital é um projeto de liderança, 
onde toda a gente tem que estar envolvida. E começa-se 
sempre pela visão que vai criar valor. A proposição de 
valor é essencial no processo, criada com value drivers, 
plattform value e experience value. Essa é a abordagem 
que está na base de uma proposta que seja realmente 

disruptiva”

“A pandemia ajudou a transformação digital, mas há 
outros elementos. Temos que aprender novas tecnologias, 
que vão moldar o futuro. Sabemos que as empresas têm 
que apostar hoje no que pensam que será o cenário onde 

vão estar a competir no futuro”
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Pedro Gonçalves,
CIO da Teleperformance

“Há dois tipos de aproximação que as marcas têm tido 
à utilização das tecnologias de realidade estendida: 
ativações pontuais para suportar o ciclo de vida do 
consumidor, com pequenos pontos de melhoria; e 

aproximações mais imersivas e focadas na realidade 
virtual, até com criação de uma loja no metaverso e 

realidades mais imersivas”

“Temos desafios para ultrapassar na experiência do 
metaverso. O principal tem a ver com a tecnologia 
e infraestrutura: o 5G vem resolver algumas coisas, 
mas teremos que ir ao 6G. Depois, há a questão da 

multiplicidade dos metaversos. Assim como a falta de 
equipamentos para aceder a estas realidades imersivas. 

Mas vamos lá chegar”

“Temos que perceber a tecnologia para podermos 
construir valor e propósito. Tem que se desenhar uma 
costumer journey dos clientes, para saber onde se pode 
acrescentar valor, avançando-se para o design thinking 

para acrescentar valor com as tecnologias, para uma fase 
de prototipagem e definição do produto final”

Tony Li,
CEO da Huawei Portugal

“Saber como podemos na indústria das TIC responder 
aos desafios de sustentabilidade e de Green IT é essencial. 

Para tal, devemos apostar na descarbonização e na 
digitalização. Devemos implementar sistemas mais 

sustentáveis”

“Para reduzirmos as emissões de carbono, acreditamos na 
aplicação de green sites, de redes sustentáveis e de green 

data centers. Estamos, por exemplo, a aplicar refrigeração 
líquida ou aplicação de gestão inteligente para otimizar o 

funcionamento e reduzir as emissões”

“Considero que no nosso caminho tem de estar a 
abordagem dos 3 R’s: Reduzir, Reutilizar e Reciclar. 
É uma abordagem essencial. Devemos trabalhar em 

conjunto para construirmos um mundo mais verde e 
mais tecnológico”

The FUTUre oF  
cUsTomer eXPerience

innoVaTinG For a Greener 
inTeLLiGenT WorLd
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Matthew Griffin,
Fanatical Futurist

“Realidade aumentada, realidade virtual, IA, blockchain, 
impressão 3D ou 5G. São todas tecnologias exponenciais 
e a base sobre a qual todos os produtos e serviços serão 
construídos. Estão integradas em quase todas as partes 

da sociedade e vão criar as próximas gerações de ofertas. 
Quando olhamos para o que as tecnologias nos podem 
dar nos próximos dez anos, como o 5G, é espantoso”

“Quando pudermos fazer o uploading da computação, 
memória e armazenamento da cloud 5G, veremos coisas 
interessantes. A tecnologia será cada vez mais pequena, 

mais barata e com maior performance. Quando pensarem 
na utilização do 5G no futuro, não assumam que vão usar 
dispositivos que usam hoje. Porque não vão. Há um vasto 
conjunto de nuances que nunca vimos antes. Até se poderá 

pôr a ver uma pessoa considerada legalmente cega”

“A combinação de múltiplas tecnologias permite fazer um 
sem número de coisas. Estamos apenas a tocar a superfície 

das possibilidades trazidas pelo 5G, que nos abre realmente a 
porta para oportunidades fantásticas e novos casos de uso. É 
uma fase entusiasmante. Enquanto o 5G é bidimensional, o 
6G será tridimensional e chegará por volta de 2030 ou 2035. 

Portanto, haverá enormes oportunidades”

Sofia Vaz Pires,
CEO da Ericsson Portugal

“Como em qualquer outra área, nas TIC é fundamental 
que trabalhemos em conjunto nos investimentos – 

empresas, operadores e governos. Precisamos que todo 
o ecossistema olhe para esta componente de inovação 

e tecnologia como um veículo transformador para 
a indústria e para a sociedade. Temos que encontrar 

projetos que revolucionem a nossa sociedade”

“Há uma nova forma de olhar para Portugal: estamos 
no centro entre a América e a Europa e podemos ter 
o papel de ponte entre os dois continentes. Os cabos 

submarinos são um exemplo e o 5G pode complementar 
essa rede. Acresce o mar e o seu potencial. O 5G aplicado 
à possibilidade de retirar mais valor económico do mar 

tem muitas possibilidades e oportunidades” 

“O 5G pode dar garantias ao nível da segurança. 
Qualquer sociedade avançada e sofisticada necessita 
de uma rede de telecomunicações que seja robusta. 

Posicionando-se o 5G como um elemento transformador 
da sociedade e das empresas, a componente da segurança 

é mais importante como nunca. Esperamos que a 
indústria colabore para definir standards”

The neXT GeneraTion
enaBLers ThaT are TUrninG  
5G inTo reaLiTy



35

sérgio catalão,
Country manager da Nokia

“O mundo mudou e enfrentamos desafios como a pressão 
climática e a desigualdade nos acessos. A tecnologia 
é fundamental para resolver os problemas, criando 

infraestruturas críticas de comunicação como o 5G, que 
é um enabler de outras tecnologias disruptivas essenciais 

para a transformação digital” 

“O setor tem uma oportunidade única de participar 
numa nova revolução industrial. O 5G é um enabler 

fundamental para que isso aconteça. Vai permitir voltar a 
colocar as fábricas junto dos consumidores, mais simples 

e mais pequenas. Há uma oportunidade imensa para a 
Europa se reindustrializar nesta 4a revolução industrial”

“O 5G convoca todos a não deixar ninguém para trás. 
Sendo uma das redes críticas de comunicação que vai 

ligar coisas e pessoas, tem que ser visto como uma 
oportunidade para reestabelecermos o acesso aos 

recursos, que continua a ser desigual. Num novo ciclo de 
crescimento, a segurança é essencial”

nuno carvalhosa,
CEO da Cellnex Portugal

“As infraestruturas de telecomunicações são os alicerces 
da comunicação de dados. A atividade que tem havido 

em fusões e aquisições a este nível em Portugal, de 
acordo com o princípio da especialização, tem garantido 

aos operadores liquidez para investir em áreas mais 
importantes, como qualidade de serviço, inovação, 

diferenciação e reforço da sua competitividade”

“Em menos de três anos, foram investidos nas 
infraestruturas em Portugal quase 4,5 mil milhões 
de euros. A opção dos operadores por não gerirem 

diretamente esta área resulta de um natural evoluir do 
mercado, com a consciencialização de que a detenção 

de infraestruturas já não é um fator estratégico de 
diferenciação entre operadores verticalmente integrados”

“Este negócio presta-se a ser explorado de uma forma 
pan-geográfica. A Cellnex e a Vantage são exemplos 

disso, com presença em toda a Europa. E há outros que 
estão em mais do que um continente. Neste momento, a 

Cellnex só em infraestruturas para comunicações móveis, 
gere mais de 100 mil infraestruturas nos 12 países onde 

estamos” 

TeLecom inFrasTrUcTUres - 
coVeraGe soLUTions
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Paolo Favaro,
Managing director da Vantage Towers Portugal

“Falamos de algo tangível quando falamos de 
infraestruturas distintas, como torres, infraestruturas 
no topo dos edifícios ou infraestruturas dedicadas a 
necessidades específicas. Coletivamente, funcionam 

como um enabler para a transmissão do sinal”

“O mercado de infraestruturas é um grande negócio e 
vai continuar a crescer. O que vemos agora na Europa 
aconteceu uns anos antes em mercados como os EUA. 

Vamos ter cada vez mais players especializados na 
construção, manutenção e operação de infraestruturas, 

libertando os operadores dessas tarefas”

“Estamos num diferente estádio de maturidade do 
mercado. É cada vez menos importante para os 

operadores de telecomunicações deterem esta área, que 
está cada vez mais centralizada em players específicos, 

que têm aí o seu core business. E vamos continuar por este 
caminho, oferecendo qualidade dos ativos, capacidade de 

entrega e detenção do know-how certo para o negócio”

João Teixeira,
Chief Technology Officer da Altice

“Tivemos um período complicado do leilão. Perdemos 
algum tempo face à Europa, mas conseguimos de alguma 
forma aprender com coisas que funcionaram bem e mal. 
Hoje, o 5G é uma realidade e estamos disponíveis para 

levá-lo para a frente”

“A tecnologia é nova para todos. Existem mercado mais 
maduros, com use cases que funcionam e outros não. 
Estamos a dar os primeiros passos, mas ainda temos 

muito para aprender. Trata-se de uma tecnologia nova. É 
mudar o paradigma e abrir uma série de oportunidades. 
É preciso que o mercado e as empresas acreditem e que 

venham para a equação”

“Muito já foi feito de use cases com o 5G. Agora temos 
que partir para a ação. O setor está preparado. Temos 
que convidar as empresas a virem, tem que haver uma 
vontade grande do setor empresarial para se envolver e 

passar à ação”

5G GreaT TeLco cTo deBaTe
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Jorge Graça,
Administrador da NOS

“O 5G é um enabler para as empresas se desenvolverem. 
Foi um tempo perdido para as empresas perceberem os 
ganhos. Esse é o atraso que agora é mais complicado de 

recuperar, porque não depende só de nós. Objetivamente, 
é preciso tempo. Não dá para acelerar. Esse foi o tempo 

que foi perdido e não é recuperável”

“Enquanto país temos a sorte de ter ótimas 
infraestruturas, quando outros não o tinham. Uma das 

coisas que facilita o desenvolvimento do 5G é a existência 
de tanta infraestrutura já instalada no país, às vezes 
em triplicado. A rede 5G é também fixa e precisa da 

infraestrutura. Não haveria 5G sem fibra”

“Todos os use cases são exemplos das indústrias mais 
avançadas no planeta. O tecido económico do futuro de 
Portugal vai precisar do 5G e se as empresas não fizerem 
esta evolução vão ficar para trás. O que estamos a fazer é 
facilitar a evolução tecnológica. Sabemos que é inevitável. 
Mas os ciclos de investimento são longos e o upskilling do 

talento demora tempo”

Paulino corrêa,
Chief network officer da Vodafone Portugal

“O 5G é uma rede poderosa e muito mais aberta. 
Temos que construir a rede como uma plataforma, que 
será integrada com serviços, permitindo desbloquear 

mais valor. O ecossistema tem que ser alimentado 
por parceiros e clientes e as grandes soluções vão ser 

encontradas pelos clientes, com impactos no consumidor 
final, em muitas áreas que ainda nem sequer sabemos”

“A plataforma de conetividade do futuro terá que ter 
5G, que tem um potencial que ainda não se consegue 
prever.  A criação de valor vai ter que envolver vários 

atores e não pode ser feita por amor à tecnologia em si, 
mas para problemas reais que têm de ser endereçados. 
É um investimento que é necessário e temos de estar 

preparados”

“Ninguém está 100% livre de um ciberataque. Isto é 
uma nova realidade e temos de criar condições para 

que situações destas nunca se voltem a repetir. Ou, se 
acontecerem, há que saber diminuir o risco. Quem diz 
que está livre, está a enganar-se a si próprio. Enquanto 

operador, somos, de facto, um veículo de ataque”
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mário campolargo,
Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização 

Administrativa

“Vivemos um momento muito importante, na 
confluência entre a inovação tecnológica e a 

transformação acelerada das organizações, da forma 
de trabalhar e da democracia e da vida em sociedade. 

Assumo-me como um otimista tecnológico: a tecnologia 
tem imenso potencial, mas é um facilitador e não um fim 

em si mesmo”

“Sem as empresas não há revolução digital. O 
governo tem um enfoque importante no apoio ao 

empreendedorismo e às startups. Mas assume também 
uma responsabilidade europeia. Queremos ajudar 

a Europa a ter um papel mais relevante na atração e 
retenção de talento internacional”

“Estamos a criar estratégias nacionais de tecnologias 
disruptivas e planos de ação alinhados com os princípios 

europeus e baseados em boas práticas internacionais. 
Apostamos na concretização de uma nação digital 
modernizadora, que não deixe ninguém para trás”

antónio costa silva,
Ministro da Economia  

“As fraturas geopolíticas que estão a acontecer no mundo 
são preocupantes e temos na Europa uma guerra de 

grande escala. Há muitas coisas que estão a mudar. Esta é, 
provavelmente, a primeira guerra digital da história. No 

século XXI, temos o espaço digital no centro das grandes 
transformações”

“Temos um desígnio muito forte de fazer a transformação 
estrutural da economia. De alterar o perfil produtivo e 
incorporar cada vez mais conhecimento e inovação em 
todos os processos, para criar alto valor acrescentado 

e desenvolver clusters ainda mais fortes, para as 
exportações nacionais serem mais sustentáveis”

“O paradigma da digitalização das empresas pode 
mudar os sistemas de produção e de fabrico, tornando-as 

muito mais ágeis e alinhadas com a virtualização e a 
robotização. Poderá criar um novo paradigma para o 
futuro. E o país está preparado para isso. Temos uma 

grande vitalidade e temos de confiar e apostar nas 
empresas e no sistema científico e tecnológico”

DIA 12 MAIO
2nd day WeLcome

1st day  
CLOSING REMARKS
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sérgio rebelo,
Economista e Chair do Departamento de Finanças da Kel-

logg School of Management

“Os humanos desenvolvem estratégias e continuam a 
focar-se nelas mesmo quando se prova que estão erradas. 

Os computadores não têm este compromisso histórico 
e não têm em conta jogadas passadas. Decidem com o 

que têm em cima do ‘tabuleiro’: é essa a abordagem que 
precisamos no mundo das empresas”

“É possível desenharmos algoritmos semelhantes aos do 
Google, mas nunca podemos competir com a empresa 

porque não contamos com os dados que tem para 
valorizar esses algoritmos. As empresas com mais dados 
atraem mais utilizadores e conseguem assim ainda mais 
dados, criando um monopólio natural que é difícil de 

destronar”

“O mundo poderá ser dominado por duas grandes 
tendências: a existência de plataformas digitais 

onde muitas empresas de menor dimensão podem 
listar produtos e ter acesso a consumidores; e dar a 

conhecer a forma como as grandes marcas vão eliminar 
intermediários e passar a falar diretamente com os 

consumidores.”

Filipe santos,
Dean da CATÓLICA-LISBON

“Há várias componentes básicas para a economia do 
dia a dia e para a economia digital que estão em grande 
escassez e que são essenciais para a nossa vida. O que 

acelerou as pressões inflacionistas e as perturbações do 
mercado, que não estava preparado para isso. Temos 

de pensar como se reequacionam os preços nesta altura 
tão instável. A situação afeta as empresas e as famílias, 

sobretudo as que têm pouca margem, como em Portugal”

“Há uma reversão da globalização de produtos, mas um 
aumento da globalização de serviços. O que tem uma 
consequência: os centros de competências das grandes 

empresas mundiais que se possam localizar em Portugal 
são a AutoEuropa de ontem. Temos que tentar atrair 

investimentos que sirvam a globalização de serviços que 
está a acontecer”

“Hoje, é um enorme risco não apostar na inovação. Com 
a globalização dos serviços, haverá uma ou duas grandes 

empresas em cada setor. As empresas médias que não têm 
produto muito diferenciado ou uma marca muito forte 
são as que vão ficar a perder. Terão de sobreviver e criar 

valor no mundo competitivo global e digital, onde vamos 
viver no futuro”

PosT-coVid economy
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Patrícia Teixeira Lopes,
Associate dean da Porto Business School 

“A bolha rebentou e está a sair fora da panela. O que está 
a acontecer é algo que já vinha de trás e que está agora a 

arrastar a economia mundial. Com a guerra a trazer uma 
pressão adicional sobre os preços. O tema do trabalho 

também vai ter implicações no futuro”

“Estamos num contexto muito diferente e muito novo 
na última década. Uma situação muito complicada, 

com pressões sobre as empresas, que se vão refletir na 
economia. Não é possível fazer grandes previsões, mas 
vamos ter taxas de juro elevadas e um decréscimo da 

economia. O que é muito grave. Temos de continuar a 
acompanhar estes check and balances”

 “Estávamos a viver numa economia em que tínhamos 
tudo disponível. Isso terminou e vamos ter de aprender, 

pessoas e empresas, a gerir os recursos que temos, que são 
mais escassos. Terão de ser mais bem utilizados, de uma 
forma cirúrgica. Portugal tem oportunidades únicas para 
se posicionar neste novo mundo, nesta nova geopolítica e 

geoestratégia”

KNS
Vanda Jesus,

Diretora executiva da Portugal Digital

“Quando se apresentou o Plano de Ação, em março de 
2020, lançámos 12 projetos emblemáticos. Nos dois 

últimos anos, com a necessidade de acelerar os planos 
digitais, e com grande parte dos projetos já executados 
ou próximo disso, passámos a ter 28, reforçando-se em 

paralelo o investimento, através do PRR”

“Quisemos perceber, no ciclo de vida das empresas, 
quais são os projetos incluídos no PRR em termos 

de digitalização e de processo de inovação. Envolve a 
capacitação digital, a transição digital e a catalisação, num 
valor total de 600 mil milhões de euros de investimento. 
Houve um esforço para encontrar medidas e iniciativas 

que resolvessem problemas reais das empresas”

“Na capacitação digital das empresas, temos duas grandes 
medidas com reforço de financiamento: a Academia 

Portugal Digital, uma plataforma que permite reunir tudo 
o que é formação digital nas várias áreas; e o Emprego+ 
Digital 2025, ainda a lançar, que aborda a capacitação 
em tecnologias digitais, para responder aos desafios e 

oportunidades de vários setores económicos”

recoVery and resiLience PLan 
- diGiTaL is ‘The Way ForWard’ 
ToWard naTion’s ProGress and 
ProsPeriTy
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antónio saraiva,
President da CIP  

“Definir prioridades hoje é quase impossível, porque a 
realidade se altera todos os dias. Mas há que antever o 
futuro e definir estratégias para estarmos preparados. 
Sem dúvida que a digitalização é fundamental, já que 
qualquer avaliação nos diz que caminhamos a passos 

largos para um tempo novo, disruptivo, em que quanto 
mais competências e capacidades tivermos, melhor”

“Mais do que recuperar, há que transformar a nossa 
economia. Mas a assimetria e a dimensão do nosso 

tecido empresarial geram diferentes estádios de 
desenvolvimento. Sendo que as grandes e médias 

empresas se encontram num ritmo de transformação 
superior às pequenas e micros. Estas, se não 

acompanharem a dinâmica, estarão fora do mercado, 
desaparecem”

 “Não sei se o PRR é a última oportunidade, mas sei que 
temos aqui uma janela para dar um salto quântico no 
nosso desenvolvimento. É um caminho que se está a 

fazer. Portugal tem coisas excelentes e a inovação deve 
ser uma prioridade. É uma obrigatoriedade de todas as 

organizações”

daniel Traça,
Dean of NOVA SBE

“Vivemos num mundo cheio de desafios para as 
empresas. A digitalização representa crise para quem 

ficar parado e oportunidade para quem tiver agilidade e 
souber responder. Vale a pena pensar a longo prazo, mas 
os desafios estão sempre a mudar e há que saber reagir e 

agir para nos prepararmos para a mudança”

“Temos sete unicórnios em Portugal. Podemos começar 
de novo. As boas ideias em Portugal têm capacidade 
de ir buscar os fundos e crescerem. Desde que exista 

mindset de escala, de crescer e de pensar no longo-prazo.  
A transformação digital é tecnologia e talento. Mas é, 
sobretudo, liderança e cultura, é termos organizações 

com agilidade, espírito de propósito e inovação”

“Nas empresas há um problema de liderança e um 
problema educacional. Não pensam no longo-prazo 
com o dinamismo que é necessário. Temos empresas 

que ainda funcionam de fato e gravata, com demasiadas 
normas. Falta-lhes o espírito de uma startup, pois só 
assim é que haverá transformação digital. Temos de 

mudar a forma de trabalhar” 
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KNS
sir Paul collier,

Professor de Economia e de Política Pública na Blavatnik 
School of Government, Universidade de Oxford

“Nos últimos seis meses, assistimos à tempestade perfeita 
de choques que ninguém antecipava. Nos mercados, 

fornecimentos, custos e procura. Houve choques 
massivos nas expetativas dos líderes, sejam de negócios 

ou políticos. E vieram da Ucrânia e de Zelensky, que 
mostrou um novo modelo de liderança ética. É um líder 

preparado para morrer pelas suas crenças”

“Os negócios perderam a confiança dos cidadãos. É um 
fenómeno mundial. Isto porque, de forma repetida, os 
negócios colocaram os lucros acima do propósito e não 
confiaram na sua força de trabalho, ao estilo Putin. O 
resultado foi uma polarização entre uma minoria que 

teve muito sucesso e uma maioria que não o conseguiu”

“Os líderes empresariais e os políticos têm a 
oportunidade de nos elevar às melhores capacidades 
da natureza humana ou arrastar-nos para as piores, 
como a ganância, egoísmo ou preguiça. A vantagem 

dos líderes, especialmente os de IT, face aos políticos, 
é que os negócios podem mover-se rapidamente. No 
IT, há velocidade de reação e um mindset de rápida 

aprendizagem a novas situações e expectativas e 
mercados. A mudança é uma oportunidade”

Paulo Portas,
Presidente do #DBC2022

“É verdade que o capitalismo é o único modelo 
económico com capacidade para trazer progresso 

constante à Humanidade. Não o devemos abolir, até 
porque não sabemos o que colocar no seu lugar. Todas 
as recentes experiências de fazer diferente, ou o oposto, 

foram um desastre”

“Até aos anos 80, o capitalismo tinha capacidade de 
resolver os seus problemas. É mais flexível e adaptável, 
mas a falha atual está a demorar tempo a ser resolvida. 

Aprender em ação e corrigir para fazer melhor da 
próxima vez é o melhor caminho. O experimentalismo é 
importante para reformar e não os grandes anúncios de 
reformas. Trazendo para o debate a ética e não a moral”

“Temos de descentralizar responsabilidades, dinâmicas 
e comunidades empresariais. E criar incentivos para 

um território mais balanceado. As metrópoles devem 
partilhar a sua prosperidade com o resto do território. 

Somos globais e locais ao mesmo tempo. No futuro e no 
presente, as cidades e vilas são uma grande parte da nossa 

identidade”

Why economics needs  
a moraL dimension
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Pedro marcelino,
Cofundador e CEO da TreeTree2 

“Já está a ser feita muita coisa para atrair os jovens, 
mas ainda não é o suficiente. Em termos de divulgação, 

de facto há muita coisa a ser feita para divulgar a 
componente tecnológica. E todos os jovens já estão 

predispostos para a ciência e tecnologia. A questão é: o 
que acontece depois? O problema é que não acontece 

nada. Não há uma sequência”

“O que temos de começar a fazer são atividades de 
desenvolvimento, contínuas no tempo e que permitam 

aos jovens progredir, explorar e aprofundar a sua 
curiosidade natural na tecnologia. É isso que temos feito 

até agora”

“Os jovens já não estão tão predispostos para um 
trabalho mais convencional. Torna-se difícil às empresas 
competirem com a sedução que tem um unicórnio, que 
é muito mais livre e permite outra autonomia ao talento. 

Mas as grandes companhias podem adaptar-se e ir ao 
encontro dos jovens. Há mercado para todos”

manuel Garcia,
Coordenador nacional do UPskill – Digital Skills & Jobs

“O UPskill vem das empresas e desafia as pessoas 
que estão desempregadas ou em setores que serão 

automatizados para uma requalificação tecnológica. Sem 
ter medo, porque há oportunidades de emprego para 
preencher. O programa dá conhecimentos-base para 

entrar nas várias áreas de especialização. Exigindo como 
retorno uma grande motivação”

“O UPskill não é uma atividade de formação, é um plano 
de mudança de vida. Sendo que as áreas de formação 

são escolhidas pelas empresas, que são envolvidas pelas 
instituições de ensino superior, para definir o programa 

formativo”

“Quando falamos em requalificação, esquecemos que 
essas pessoas têm uma experiência de vida, que para 

as empresas e para o seu negócio também é muito 
importante. Tudo o que é a nossa experiência tem reflexo 

na forma como estamos nas empresas e como nos 
dedicamos”

TaLenT manaGemenT in  
The diGiTaL aGe: coUPLinG 
edUcaTion, TraininG and 
ForeiGn LaBoUr
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hugo Bernardes,
Managing partner da The Key Talent

“As empresas nacionais estão hoje confrontadas com 
um grande desafio: o lago aumentou.  O nosso talento 
nacional olha para as oportunidades de um ponto de 

vista global. Há que tentar cuidar das pessoas de outra 
forma e, acima de tudo, ser muito ágil naquilo que é a 

nova proposta de valor para estas pessoas”

“A mudança tem que ser muito cultural. A gestão de 
pessoas também tem de mudar. Temos assistido a uma 

mudança nas empresas na sua relação com o cliente e na 
sua transformação digital, mas o mesmo não se verifica 

na sua capacidade de gestão de pessoas. Aqui a liderança 
vai ter um papel fundamental”

“Cada vez mais, os temas ligados ao work life balance, 
propósito e sustentabilidade, dentro do que é a finalidade 
da organização são absolutamente fundamentais para a 

tomada de decisão. O mesmo se passa com a forma como 
interagimos com as pessoas, tema crítico em termos de 

employer branding da organização. Há muito para fazer”

Francisco cabral matos, 
Partner de Tax practice da VdA

“Já existem alguns mecanismos para mitigar a tributação, 
que nem sempre se conseguem divulgar da melhor 

forma.  A verdade é que a carga fiscal é um problema 
no país, mas já temos um conjunto de iniciativas que 

foram feitas e colocadas à disposição que não têm sido 
aproveitadas como uma oportunidade para atrair e reter 

talento”

“Talvez tenhamos uma dificuldade específica, que é a de 
ao invés de só atrair talento de fora, reter o talento que 
temos dentro de casa. O sucesso de regimes como os 

residentes não habituais ou o Startup Visa são exemplos 
que desde o primeiro momento valorizaram o setor 

tecnológico”

“Precisamos de uma política concertada que permita 
reter talentos, com medidas consensuais a nível 

parlamentar. A verdade é que a realidade é muito mais 
rápida que o nosso processo legislativo e legal, que é 

muito moroso”
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charles huguet,
Managing director da Airbus GBS

“Viemos para Portugal porque pensamos que existe um 
ecossistema específico em dois aspetos: nas competências 
tecnológicas e numa oferta de global business services com 
pessoas treinadas. De tal forma, que conseguem enfrentar 

desafios de qualquer parte do mundo”

“Num ano, conseguimos selecionar cerca de 200 
candidatos e queremos ter 400 pessoas no final de 2022. 
Acreditamos que a diversidade impulsiona a inovação. 
Fiquei muito surpreendido com a forte competição que 

existe pelo talento. Temos que encontrar as pessoas certas 
e a competição não nos está a ajudar”

“Confirmamos que as competências são de muito alto 
nível, mas a quantidade de talento não existe. O que 
significa que temos de criar capacidade e velocidade. 
Já estamos a trabalhar no UPskill e estamos a tentar 

entrar nas faculdades. Temos de conseguir contratar à 
velocidade do negócio. Mas acredito que temos vantagens 

competitivas”

antónio costa,
Publisher do ECO, jornalista e ‘web addicted’ 

“Jornalismo é jornalismo, qualquer que seja a plataforma. 
Tem regras, princípios e objetivos. Não muda por 

estarmos a trabalhar para um meio de papel ou digital. 
A transformação para o jornalismo digital o que traz são 
dados e informação, o que permite decisões jornalísticas 

e editoriais relevantes”

“O tempo encurtou-se no processo de decisão, por via da 
concorrência de outros meios que não de comunicação 
social. O que pode levar a mais erros. A proximidade 

com os leitores é outra vantagem do jornalismo digital. 
Conseguimos interagir a qualquer hora do dia e tem que 

haver capacidade para isso”

“Há um valor acrescentado nas parcerias, mas estamos 
a fazer um caminho de partilha de receitas e de negócio 

mais equilibradas. Os jornalistas querem chegar ao 
máximo de leitores possível e plataformas como a Google 

permitem isso e têm que ter projetos sustentáveis. 
Também é verdade que as plataformas não vivem sem 

parceiros locais”

JoUrnaLism in The diGiTaL aGe
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Bernardo correia,
CEO da Google Portugal 

“O caminho que temos estado a fazer é criar um 
ambiente simbiótico com todos os parceiros que fazem 
comunicação e conteúdos. A nossa missão é organizar 

informação do mundo e torná-la acessível e útil. 
As notícias representam 2% nas pesquisas, mas são 

essenciais. Nisto os órgãos de comunicação social são 
absolutamente críticos”

“Somos um motor de busca e falo apenas como tal. A 
solução para o combate à desinformação não está 100% 

no algoritmo ou 100% no manual. Está num híbrido 
entre o humano e a máquina que decidem em conjunto. 

Isto é o futuro”

“Não há algoritmos perfeitos, como não há humanos 
perfeitos. Temos que remover rapidamente a informação 
falsa e dar mais destaque ao conteúdo com autoridade. 

Sabendo gerir a monetização de alguns conteúdos e 
reduzindo o incentivo para as notícias que vão contra o 
que dizem as autoridades e a sociedade. Jogar com estes 

dois elementos, conjugando com a componente humana, 
é o caminho”

rita Figueiras,
Professora associada, Universidade Católica Portuguesa

“A tecnologia sempre transformou o jornalismo e este 
sempre se foi adaptando à mudança. Mas com a entrada 
das plataformas digitais, o modelo de negócio alterou-se 
substancialmente. Tornou a relação mais assimétrica e o 

jornalismo deixou de ter autonomia na sua relação”

“A capacidade negocial do jornalismo diminui face a estas 
grandes plataformas. Há também maior opacidade, pois 

todos desejariam saber como é que são compostos os 
algoritmos. As plataformas conhecem bem o jornalismo 
e os utilizadores, mas os jornalistas não. Há uma perda 

da capacidade de identificar as marcas, que ficam diluídas 
nas plataformas digitais”

“A desinformação é uma indústria e tem uma dimensão 
de negócio. A desconfiança no jornalismo é real e a 

desinformação alimenta essa desconfiança. Quanto maior 
for a desconfiança na política, maior é no jornalismo. Este 

sistema é alimentado pela desinformação” 
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Francisco Pedro Balsemão,
CEO da Impresa

“O digital é inevitável e mudou a forma de fazer negócio. 
Mas temos de olhar para o mercado português e perceber 

as suas características e a sua velocidade muito própria. 
Temos que ir testando os modelos tradicionais com 

modelos on-demand”

“Os serviços de streaming podem ser uma ameaça ou 
uma oportunidade. Se não nos anteciparmos a este tipo 
de tendências, será mais uma ameaça. Temos que nos 
posicionar de forma correta e com o ritmo certo, para 

não nos canibalizarmos. Temos de ter os nossos objetivos 
estratégicos, tendo em conta a enorme concorrência de 

outras fontes de conteúdo”

“Há espaço para todos e para conteúdo de qualidade, 
seja de entretenimento, seja de informação. A TV vai 
continuar a ser um ambiente regulado, que garante 

segurança aos anunciantes, com conteúdo produzido por 
profissionais que asseguram a sua curadoria e qualidade” 

Luís cunha Velho,
Membro do board da Media Capital 

“Os media têm um papel muito relevante na manutenção 
da democracia. Temos que saber fazer a distinção entre 

opinião e jornalismo. E, cada vez mais, confirmamos que 
o jornalismo continua a ter um papel insubstituível na 

defesa dos valores democráticos”

“O peso do digital hoje é importante, mas é visto a 
vários níveis. Por exemplo, a CNN é um canal, mas tem 

uma componente digital que o complementa. Isso é 
fundamental, para atingirmos todos os públicos e  para 
que o espectador, o leitor ou o ouvinte tenham cada vez 

mais informação”

“Quando produzimos conteúdo, fazemo-lo a pensar nas 
duas vertentes: a emissão e o digital. E isso já está a ser 

feito com resultados muito positivos. Mas no digital, em 
termos de escala, não existe ainda rentabilidade. Estamos 

a caminhar a uma velocidade extraordinária e amanhã 
poderemos ter as plataformas digitais portuguesas com 

conteúdos diferenciadores”

The sTaTe oF The  
naTion oF media
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nicolau santos,
Presidente da RTP 

“Os operadores passam, como outras empresas, por 
algumas dificuldades. Com o disparar dos custos da 

energia, da inflação e da guerra, que exigem um esforço 
importante. Não sei se é uma tempestade perfeita para 
todos, mas é uma tempestade. Fazer boa informação 

custa muito dinheiro. E o mercado publicitário nunca 
recuperou do trambolhão de 2008” 

“Para o digital ser rentável, há uma questão de escala, 
que é fundamental. O problema é que escrevemos em 
português e a nossa escala é menor do que qualquer 
site ou jornal que escreva em inglês, ou seja, de uma 

economia muito forte. O nosso target é relativamente 
reduzido e isso, em termos de receitas, não é fácil” 

“Quando não os podes vencer é melhor aliar-te a eles. 
Portanto, é isso que tem vindo a acontecer. É possível 
fazer hoje conteúdo que passa nas áreas tradicionais e 

que tem um grande impacto no streaming ou nas redes 
sociais. Estamos a tentar fazer alianças com a Netflix, 
HBO, RTVE ou com a televisão da Galiza, para nos 

permitir potenciar as diferentes plataformas”

Pedro nuno santos,
Ministro das Infraestruturas e da Habitação

“Portugal é dos países da UE com maior cobertura 
de redes de elevada capacidade. Mas o país não está 

totalmente coberto. A importância das redes justifica 
que o governo assuma a responsabilidade de cobertura 
total da população com redes gigabit. Por isso, investirá 

na implementação de redes onde os operadores não 
investiram ou não têm intenções de investir”

“O governo conta com todos, operadores, regulador e 
autarquias, para lançar o respetivo concurso público até 
ao final deste ano. Queremos aproximar-nos do país em 

que desejamos viver: totalmente coeso, sem clivagens 
digitais e onde todos têm o mesmo acesso a estas redes”

“Somos condicionados pela nossa geografia, mas não 
somos dela prisioneiros. Com os cabos digitais, podemos 
explorar as potencialidades únicas da nossa localização 
geográfica. A nossa costa tem excelentes condições para 
instalação e operação de cabos submarinos e tem ganho 

projeção crescente, com vários projetos nos próximos 
anos. As infraestruturas digitais, os centros de dados 

ou as redes de capacidade elevada servem para tornar a 
economia mais forte e melhorar as condições do país”

TALK
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ana Figueiredo,
CEO da Altice Portugal 

“Todo o investimento nas redes de telecomunicações foi 
feito até agora por privados. Acho que é o momento de 

os atores públicos criarem as condições e as medidas para 
investir nas zonas brancas e não deixar ninguém para 

trás. Todos estamos disponíveis para procurar soluções”

“É uma pena que no leilão do 5G tenham promovido a 
entrada de novos operadores. Nenhum de nós teme a 

concorrência, mas colocar mais players no mercado, com 
condições privilegiadas face aos que já cá estão a investir, 

parece-me que cria um desequilíbrio crucial e que vai 
penalizar ainda mais a nossa capacidade de investimento 

no futuro”

“Em algumas matérias, temos regulação a mais. 
Precisamos de reguladores que não tenham crenças do 

século passado, que não impeçam que o setor cresça 
de forma sustentável. Sempre que o mercado esteve 

menos regulado, conseguimos atrair mais investimento. 
Assumimos investimentos para durarem muitos anos e 
precisamos de previsibilidade, de saber como e quando 

haverá retorno”

miguel almeida,
CEO da NOS SGPS 

“Cerca de 50% do tráfego de redes da NOS tem origem em 
três plataformas: Netflix, Google e Facebook. O que pagam 
para utilizar a nossa infraestrutura é zero. Mas é mais grave 

que isso: estamos a cumprir a net neutrality e pagamos 
quase 100 milhões de euros por ano em taxas regulatórias. 

Estas empresas pagam zero, quando faturam num dia 
aquilo que de forma agregada nós não faturamos num ano. 

Tem a ver com a inércia legislativa ao nível europeu”

“Todos sabemos a importância do 5G na transição digital 
e os governos com perspetiva estratégica garantiram um 
investimento sustentável. Em Portugal, fez-se o oposto. 

Criou-se o mecanismo perfeito para desincentivar, a partir 
de uma regra absurda, imoral e ilegal, de expropriação 

de ativos privados em benefício de outros que nada 
investem. É uma questão estrutural perigosa, porque não é 

recuperável. Ainda vamos a tempo de mudar”

“Os operadores adaptam-se e vão continuar a criar valor, 
mesmo que pouco. Quem vai pagar a fatura de não termos 

condições para fazer uma transição digital com sucesso 
vai ser o país. O 5G é um pilar fundamental e não havendo 
condições para a criação de um ecossistema dinâmico de 
inovação, vai ser difícil que estejamos na liderança digital”

The sTaTe oF The naTion  
oF commUnicaTions
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mário Vaz,
CEO da Vodafone Portugal 

“O nosso setor, comparado com outros na Europa, é 
dos que tem menos rentabilidade do investimento. 

Mas continuámos a investir mais de 20% das nossas 
receitas, sistematicamente, nos últimos 10 a 15 anos. 

Quando olhamos para as obrigações do 5G, este nível vai 
manter-se ou até piorar. Há um custo muito relevante que 

vai beneficiar terceiros”

“No 5G, é essencial ter um ecossistema colaborativo. 
Todos em conjunto temos que ter abertura, 

disponibilidade financeira e assumir riscos. O 5G vai ser 
naturalmente um sucesso, pelo que representa. Mas todo 
este ecossistema tem que acelerar. Temos de ser capazes 

de trabalhar em conjunto”

“A regulação dos últimos anos é como a dos anos 90. 
Tudo se centra na questão do preço, o que mostra 
que algo está errado. O preço é a ferramenta mais 

fácil de disputa competitiva.  A questão é como nos 
diferenciamos na qualidade do serviço e como estamos 
sempre à frente para ter a melhor tecnologia. Para isso, 
é preciso incentivo ao investimento, previsibilidade e 

garantia de sustentabilidade do setor, que deveria ser um 
dos elementos-chave da regulação”

antónio costa,
Primeiro Ministro de Portugal

“Temos um esforço grande a desenvolver nas 
infraestruturas 5G. É muito exigente, mas que tem de 
ser cumprido. A meta é que, até ao final de 2023, 75% 

das populações das freguesias de baixa densidade e das 
regiões autónomas estejam cobertas por 5G. Este desafio 

é decisivo para a coesão territorial e para gerar novas 
oportunidades de emprego”

“Portugal habituou-se a ver-se como periférico face 
à Europa e foi penalizado por isso. Mas a transição 

digital reconfigura a nossa geografia. A confluência dos 
cabos em Portugal é uma enorme oportunidade para a 

localização de investimentos no nosso país. Esta transição 
digital reposiciona-nos à escala global”

“Temos uma oportunidade extraordinária de nos 
reposicionarmos nas cadeias de valor, mesmo nas 

indústrias ditas tradicionais. Procurando melhorar a 
produtividade das que já temos, mas entrando noutras 

de maior valor acrescentado, para termos uma economia 
mais competitiva, que gere mais emprego e crescimento 

sustentável”

CLOSING REMARKS
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Mantendo-se como um evento híbrido, para concretizar a 
ambição de chegar a todo o lado, o congresso da APDC reforçou 
nesta edição a sua componente presencial. Uma realidade que 

permitiu voltar a contar com mais iniciativas, como as Live Talks, 
ou a criação de um espaço de exposição e demonstração de 

tecnologias imersivas e as novas tendências do trabalho. Conheça 
as múltiplas iniciativas paralelas.

mix para chegar a todo 
o mundo
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conGress LoUnGe: das 
TecnoLoGias imersiVas À 
reVoLUÇÃo no TraBaLho

com o reForÇo da componente presencial 
do congresso, voltou a ser possível criar um 
espaço físico, o Congress Lounge, com uma 
área de exposição. Assim, foram criadas duas 
áreas distintas. A primeira foi o Immersive 
Technologies Demo Corner, uma área onde 
foi possível aos participantes experimentar, de 
forma imersiva, alguns dos projetos presentes, 
desenvolvidos em realidade aumentada e rea-
lidade virtual. Empresas como a Aerodrums, 
Axians, Cyango, Demmersions, LarM, LikeRX, 
LusoSpace e Triumvrate marcaram presença 
neste espaço, onde decorreram várias demons-
trações de soluções. Foi ainda criado um espaço 
de Remote Work Revolution, com o objetivo de 
apresentar soluções ao mercado para o traba-
lho híbrido & remoto, numa altura de profun-
das alterações na forma de trabalhar. Assim, 
esta área contou com demonstrações de equi-
pamento e mobiliário da Cisco, HP, Huawei e 
Mood Furniture. O espaço do Congress Lounge 
contou ainda com stands da Capgemini Engi-
neering, RTP e Vantage Towers.•
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Uma aPP Para GamiFicaTion 
e mUiTo, mUiTo mais!

a ediÇÃo de 2022 do Digital Business Con-
gress voltou a ter muitos photographers, movie 
directors, evaluators, populars e travelers. Atra-
vés da app do congresso, promoveu-se entre 
os participantes mais uma iniciativa de gami-
fication, com a qual se criaram vários desafios, 
atribuindo-se no final medalhas e prémios aos 
que estiveram mais ativos nas várias moda-
lidades de interação. Os prémios atribuídos 
tiveram o apoio da Axians, Dell, Devoteam, 
DXC, INCM, Lisbon Digital School e NOS.  
A app do 31º Digital Business Congress, dis-
ponível para iOS e Android, permitiu a todos 
os congressistas aceder a um vasto conjunto 
de funcionalidades, com destaque para acesso 
à transmissão em direto das sessões do con-
gresso em português e inglês, assim como lin-
guagem gestual. Programa e oradores, com 
a possibilidade de pesquisar e filtrar, até à 
avaliação das sessões foram outras funcio-
nalidades, assim como assistir às live talks já 
numa fase pós-congresso. E, para reforçar o 
networking, deu acesso à lista de participan-
tes, que podiam trocar mensagens entre si. 
O acesso aos patrocinadores APDC e do con-
gresso, assim como aos expositores virtuais foi 
outra funcionalidade a destacar. Assim, apos-
taram em stands virtuais e interativos a Altice, 
Axians, Cellnex, Minsait, Teleperformance e 
Vantage Towers. A aplicação permitia ainda 
o acesso direto aos sites de todas as empresas 
patrocinadoras. •
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LIVE TALKS: CONVERSAS 
cUrTas de deBaTe

Entre as múltiplas iniciativas lançadas no 
DDC2022, um dos destaques foi um novo 
modelo de iniciativas, as Live Talks. Este é um 
formato criado em exclusivo para os patrocina-
dores anuais da APDC, onde os líderes das mais 
relevantes empresas tecnológicas presentes no 
mercado nacional tiveram a oportunidade de 
falar com um convidado/cliente sobre temas da 
atualidade, numa conversa curta que teve como 
objetivo trocar ideias e refletir. As associadas 
Devoteam, Accenture, Deloitte, Minsait, DXC 
e Inetum responderam ao desafio, convidando 
para estes debates, respetivamente, a Auchan 
Retail, EDP, IP Telecom, João Portugal Ramos 
Vinhos, Euronext Lisbon e Transtejo Soflusa. 
Estes eventos podem ser vistos no YouTube da 
APDC (https://bit.ly/3bpI0Of), ou ser ouvidos 
no Spotify (https://spoti.fi/3d4omIb).•
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aPdc Tem noVos sÓcios 
honorÁrios

maria manUeL LeiTÃo marQUes e Luís 
Marques Mendes, presidentes de edições ante-
riores do congresso, foram homenageados nesta 
edição como sócios honorários da APDC. Este 
é um reconhecimento da associação pelo rele-
vante contributo prestado à APDC na divulga-
ção e desenvolvimento das TIC. Como referiu na 
altura o presidente da APDC, “uma organização 
que não celebra o seu passado não tem futuro. 
Os presidentes do congresso são fundamentais 
para conseguir montar programas de elevada 
qualidade”. Luís Marques Mendes “adorou a 
experiência de ser presidente de um congresso: 

“Aprendi muito, aprofundando temas que não 
dominava, e conheci novas pessoas. Para mim, 
foi uma grande oportunidade”. Já Maria Manuel 
Leitão Marques assumiu-se como participante 
nos congressos da APDC há muitos anos, já que 
nestes eventos se visa “antecipar o que vai acon-
tecer, o que é muito importante. E só se pode 
fazer com quem trabalha no setor”. Ver mais em 
https://bit.ly/3zVBTeg.•
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1ª ediÇÃo do PrÉmio cidades 
e TerriTÓrios do FUTUro

os Vencedores da 1ª edição do Prémio 
Cidades e Territórios do Futuro, uma inicia-
tiva da APDC destinada a reconhecer projetos 
pioneiros, ideias e estratégias que tornem as 
cidades mais habitáveis, sustentáveis e econo-
micamente viáveis, foram anunciados no con-
gresso. Lançado no âmbito do Dia Mundial das 
Cidades, que se comemora a 31 de outubro, no 
âmbito da Secção Cidades Saudáveis e Susten-
táveis, contou com a NOS como patrocinador 
oficial e com o apoio da Randstad, na categoria 
Igualdade e Inclusão; da Experis, na categoria 
Qualificações; da Galp, na categoria Econo-
mia Circular e Descarbonização; e da Cellnex 
na categoria Desenvolvimento Económico. 
No total, eram nove as categorias a concurso. 
Os projetos vencedores foram: Saúde e Bem-es-
tar - Hortee by Fhlud e menção honrosa BAL-

CÃO SNS 24; Igualdade e Inclusão - Centro de 
Cidadania Digital e menção honrosa Projeto 
Linhó Circular; Qualificações - Plataforma 
RECODE; Mobilidade e Logística - Letzgo Tra-
vel e menção honrosa App CycleAI; Colabora-
ção Intergeracional - Plataforma Digital dNovo; 
Relacionamento com o Cidadão e Participação 
- O Nosso Chão; Desenvolvimento Económico 
- Acelerador para a Transição Energética do 
Porto (ATEP); e Economia Circular e Descar-
bonização - 100 ALDEIAS, com uma menção 
honrosa para a Water Wise System. Foi ainda 
criado um Prémio Supra-Categoria, para o Bal-
cão Único do Prédio (BUPi), por ser um pro-
jeto maturado, de elevado sucesso e fortemente 
implantado. Saber mais em https://premiocida-
des-apdc.pt/. •
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2ª ediÇÃo do BesT Thesis 
aWards 

VoLTando, pelo segundo ano consecutivo, 
a distinguir as melhores dissertações de mes-
trado nas áreas de tecnologias de informação, 
telecomunicações e media, os vencedores do 
Prémio Best Thesis Award foram anunciados 
no DBC2022. Esta iniciativa, que conta com o 
apoio do CEE - Consórcio das Escolas de Enge-
nharia, destinou-se a alunos que tenham con-
cluído mestrados numa das Escolas do CEE, no 
ano letivo de 2020/2021. Assim, na categoria de 
IT, o vencedor foi Miguel Loff Barreto, do Mes-
trado Integrado em Engenharia Eletrotécnica e 
de Computadores, do Técnico; em Telecomuni-

cações, a vitória coube a Bruno Ribeiro Dias, do 
Mestrado em Segurança Informática, da Facul-
dade de Ciências e Tecnologia da Universidade 
de Coimbra; e em Media, Aisha Animashaun, 
do Mestrado em Multimédia da Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto, ficou em 
1º lugar. Saber mais em https://bit.ly/3vB0vGg.•
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JanTar de LanÇamenTo 
mosTra Prioridades da ciP 

decorreU a 10 de maio o jantar de lança-
mento do congresso, que contou com a apre-
sentação pública das “Prioridades da CIP para 
a Transição Digital”. Este documento resul-
tou do trabalho desenvolvido pelo Conselho 
Estratégico Economia Digital da CIP (CEED), 
sistematizando as principais dimensões para a 
transição digital, a modernização e competiti-
vidade da economia portuguesa. Foram enun-
ciadas 12 prioridades para o processo de tran-
sição digital, que serviram de mote ao arranque 
do congresso. Entre elas, destaque para garan-
tir as infraestruturas tecnológicas, com uma 
cobertura tendencial de 100% em fibra e 5G e as 
infraestruturas-chave de acesso a cloud e segu-

rança das redes e sistemas; qualificação digital 
dos recursos humanos; promover a competitivi-
dade do ecossistema; digitalização acelerada do 
Estado; alargar o mercado digital endereçável; e 
garantir os incentivos públicos à digitalização.•
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O UPDATE tem como objectivo disponibilizar informação estruturada sobre cada uma das iniciativas promovidas pela APDC. 
Pretende-se facilitar, a todos os interessados, um arquivo com os conteúdos mais relevantes de cada evento, que poderá ser 
consultado em www.apdc.pt

>>>> aceda aos vídeos do #dBc2022 

>>>> aceda às imagens do #dBc2022 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLB0zVkqv-8UFXu4ejais0PF9BeUW4TLKU

11/05 https://www.flickr.com/photos/apdc/albums/72177720298855804

12/05 https://www.flickr.com/photos/apdc/albums/72177720298880711


