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Mensagem do Presidente

O ano de 2022 foi marcado pela entrada num 
novo mandato na APDC, de 2022/2024. Se no 
anterior mudámos tudo, passando do físico 
para o digital, neste triénio a meta é capi-
talizar o que aprendemos em todas as
nossas atividades. Assim, queremos conti-
nuar a aprofundar o processo de reinvenção 
que iniciámos em 2020, na sequência da 
pandemia, agora também já a sentir os fortes 
impactos da guerra na Europa, a primeira 
guerra da era digital, que já dura há mais de 
um ano, e que está a provocar novas e profun-
das transformações a todos os níveis.

Para alcançarmos os nossos objetivos neste 
novo mandato, definimos um conjunto de 
linhas de ação programáticas, assentes em 
cinco grupos de objetivos: estruturação 
de uma proposta de valor na área da 
formação; ideação e organização de um 
modelo híbrido para o Congresso; mudança 
de instalações da APDC; revisão e reforço 
da oferta da APDC; reforço da proposta de 
valor aos Associados.

Com o talento no centro de todas as priori-
dades e preocupações, o Programa UPskill, 
que já vai na sua 3ª edição, assume-se como 
uma grande e diferenciadora aposta de 
requalificação para o digital do país. Esta 
fórmula poderá e deverá ser explorada, no 
sentido de se alargar a oferta de formação 
e criar um programa mais robusto. O que 
poderá ser concretizado na sequência o MoU 
assinado com o IEFP em 2022 para a criação 
de um Centro Protocolar de Formação Profis-
sional Especializada na área do digital, no 
âmbito dos investimentos previstos no Plano 
de Recuperação e Resiliência (PRR).

Reforçámos em 2022 o modelo híbrido do 
nosso Congresso, centrado no tema “Tech 
and Economics: the way forward”. Assim, 
manteve-se a presença online de oradores 
internacionais relevantes e um formato
apelativo e dinâmico de “programa de TV”, 
com transmissão em streaming, para atrair 
progressivamente maiores audiências em 
todo o Mundo Em paralelo, alargámos a com-
ponente presencial, ao mudarmos de local-
ização física, o que permitiu a realização de 
várias iniciativas, como o Congress Lounge, 
um espaço de exposição e demonstração de 
tecnologias imersivas e das novas tendências 
do trabalho, ou as Live Talks, um novo forma-
to criado em exclusivo para os patrocinadores 
anuais da APDC. Este foi, de longe, o Congres-
so mais dificil de montar, já que a ambição 
era grande, e os resultados, verdadeiramente 
históricos, confirmaram o sucesso da aposta: 
registámos cerca de sete mil participantes.

Avançámos também neste exercício com o 
projeto de mudança de instalações da APDC, 
dado que as atuais, embora situadas numa 
zona premium, estão muito envelhecidas. O 
objetivo é a relocalização, eventualmente 
para uma zona menos central, passando a 
Associação a dispor de instalações rede-
senhadas, a pensar nas novas formas de 
trabalho e nos novos produtos, incluindo 
um espaço propício para acolher eventos de 
menor dimensão.

Como digital business community, a APDC está sempre em mudança, 
para responder e antecipar os desafios da economia e sociedade. 
Queremos reforçar o nosso papel como plataforma, ajudando as 
organizações a acelerar a sua transformação digital.
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Em termos de novos formatos de eventos, o 
destaque vai para o EVOLVE – Digital Busi-
ness Summit. Trata-se de um grande evento 
de apresentação de casos de transformação 
digital diferenciadores, que envolvem tec-
nológicas e os seus clientes, e que visa inspirar 
as empresas a acelerar a mudança. Vai passar 
a realizar-se anualmente, decorrendo sempre 
no 2º semestre. Lançámos ainda a iniciativa 
Dot Topics – Conversas Digitais sobre Temas 
Atuais, em formato podcast e vídeocast. O 
objetivo é o de abordar os grandes temas da 
atualidade e o 5G e as grandes tendências 
tecnológicas estiveram em destaque em 2022.

Neste esforço contínuo de inovação e rede-
senho da nossa oferta, voltámos a realizar 
um vasto conjunto de webinars, assim como 
webmornings, em parceria com os nossos As-
sociados e Patrocinadores. Assim como mais 
sessões do ciclo do Digital Union, em parceria 
com a VdA, para analisar os impactos das 
políticas públicas de Bruxelas no âmbito 
do digital. Ou os jantares reservados com 
personalidades que marcam o país e o mundo. 
E porque a sustentabilidade é uma prioridade 
e o digital desempenha aqui um papel central, 
fomos o parceiro operacional do GeSI no 1º 
Digital with Purpose Global Summit, realiza-
do em Lisboa.

Já para premiar e destacar a inovação tec-
nológica ‘made in Portugal’, lançámos a 1ª 
edição do Prémio Cidades e Territórios do Fu-
turo e realizámos a 2ª edição do Prémio Best 
Thesis Award. Na promoção do networking, 
juntámo-nos de novo à AICEP no Portugal as 
a Tech Hub, que se assume como um ponto de 
encontro entre líderes da TIC e investidores 
estrangeiros, que decorreu à margem da Web 
Summit.

Destaque ainda para a edição do Diretório 
Global das TIC 2021/2022, com a qual 
voltámos a reforçar a radiografia do setor, 
assim como para a nossa revista, a COMU-
NICAÇÕES, onde continuamos a mostrar e a 
desenvolver todos os temas de maior relevân-
cia que estão a marcar o país e o mundo.

Enquanto digital business community, a 
APDC estará sempre em constante transfor-
mação, de forma a antecipar e responder aos 
desafios da acelerada mudança na econo-
mia e na sociedade. Trata-se de um esforço 
contínuo, de permanente reajustamento e 
adaptação às condições concretas do mercado 
em cada momento.

Queremos reforçar o nosso papel como 
plataforma, ajudando as organizações nes-
ta mudança de paradigma e na aceleração 
exponencial dos seus processos de trans-
formação digital. Este é um trabalho que só 
se consegue fazer em ecossistema e com o 
apoio dos nossos Patrocinadores e Associa-
dos. É com eles e para eles que trabalhamos! 

Rogério Carapuça
Presidente da APDC
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GOVERNANCE
GOVERNANCE
GOVERNANCE
GOVERNANCE
GOVERNANCE

1. Linhas de Ação para o Mandato 2022-2024
Para este novo mandato, capitalizando todas as lições aprendidas no decurso da grande transfor-
mação que ocorreu em 2020 e 2021, foram propostas várias linhas de ação distintas:

a. Estruturação de uma proposta de valor na área da formação, capitalizando o 
Programa UPskill;

- A proposta de valor do UPskill é substancialmente diferente do que tem sido feito. 
As principais características são:

• Orquestração da ligação entre a procura e a oferta de formação, pela 
associação setorial (APDC);

• Envolvimento dos poderes públicos e IEFP (com a sua rede que cobre o 
País) e Instituições de Ensino Superior (Politécnico e Universitário), ga-
rantindo abrangência, mas também financiamento público à componente 
letiva do Programa;

• Compromisso por parte das Empresas em contratar 80% dos formandos 
solicitados com um salário de entrada mínimo acordado (€1.200, incluin-
do subsídio de alimentação);

2022 marcou a entrada
da APDC num novo ciclo, 
com a eleição, na Assem-
bleia Geral realizada a 31 de 
março, dos novos corpos
sociais para o triénio 
2022/2024, processo que
envolveu todos os stake-
holders. A tomada de posse 
decorreu a 7 de abril. 
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- Esta fórmula pode ser explorada para alargar a oferta de formação a 
outras áreas de necessidade das Empresas, criando-se assim um programa 
mais robusto, que necessitará de meios humanos e materiais em maior 
escala do que hoje temos. 

- Criação de um Centro de Formação Profissional Especializada para o 
Digital, protocolado com o IEFP.

b. Ideação e organização de um modelo híbrido para o Congresso

- O novo formato para o Congresso, como programa de TV, foi muito bem 
acolhido por todos os participantes, quer os Associados APDC, quer os par-
ticipantes e os próprios oradores e equipas técnicas. O formato foi estrea-
do em plena pandemia, pelo que não teve audiência significativa em sala, 
mas mostrou as suas capacidades para o futuro, nomeadamente em ter-
mos de captação de participantes remotos e de intervenções de oradores 
destacados no panorama internacional, o que seria difícil de concretizar 
com presenças físicas em Portugal, com os meios financeiros que a APDC 
dispõe. Contudo, o Congresso não permitiu ter, por estarmos em plena 
pandemia, o contacto humano que era habitual e que é sempre necessário.

- Tendo em conta esta experiência, no futuro deve-se procurar retirar o 
melhor das experiências do Congresso, criando um modelo híbrido cuja 
vertente presencial será, em cada ano, aquilo que as condições sanitárias 
permitirem. Mantendo sempre a presença online de oradores internacio-
nais relevantes e o formato apelativo e dinâmico que o modelo “programa 
de TV” conseguiu, com uma transmissão em streaming, de forma a
alcançar audiências progressivamente maiores.

c. Mudança de instalações da APDC

- As instalações da APDC estão envelhecidas e não se adaptam às novas 
formas de trabalho. Em paralelo, situam-se numa localização
premium, do ponto de vista imobiliário, numa zona central de Lisboa. 
Assim, é proposta a sua venda, beneficiando do bom momento do mercado 
imobiliário, para uma localização possivelmente menos central, mas bem 
servida por transportes públicos. Será redesenhada a pensar nas novas 
formas de trabalho e nos novos produtos da APDC, incluindo um espaço 
propício para acolher eventos de menor dimensão.

d. Revisão e reforço da oferta da APDC

- Os produtos da APDC estão em processo de redesenho, na sequência da 
pandemia e também das novas ideias que a equipa tem vindo a testar, quer 
quando à forma, quer quanto ao conteúdo. Assim, estão a ser explorados 
novos formatos, como webinars e podcasts, sendo a ambição fazê-lo tam-
bém em formato vídeo pré-gravado para posterior distribuição.
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- É proposta ainda a criação de uma nova iniciativa específica para dar a 
conhecer casos concretos de transformação digital, com a colaboração de 
clientes dos Associados APDC. Pretende-se alargar e instituciona-
lizar mais a oferta de formação e criar novos conteúdos neste domínio e, 
ao mesmo tempo, alargar a colaboração com Parceiros Institucionais e 
Associados.

- Pretende-se ainda reforçar alguns outros produtos já incluídos na oferta 
da APDC, bem como fortalecer a relação com novos parceiros e outras 
instituições relevantes no setor.

e. Reforço da proposta de valor para os Associados

- Trata-se de desenvolver um esforço contínuo para melhor adaptar a 
oferta aos requisitos sempre em mudança dos Associados APDC, bem como 
endereçar faixas menos bem endereçadas dos mesmos.
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As eleições para os novos órgãos sociais da APDC do triénio 2022/2024 realizaram-se em 
Assembleia Geral Ordinária, a 31 de março, no Hotel EPIC Sana Marquês de Pombal. Regis-
tou-se uma adesão significativa dos Associados.

A tomada de posse decorreu no dia 7 de abril, num almoço realizado no restaurante Ter-
raço Editorial. 

Composição dos órgãos sociais eleitos para o triénio 2022/2024:

Presidente:
Primeiro Secretário:
Segundo Secretário:
Vogal Suplente:
Vogal Suplente:

Presidente:
Vice-Presidente:
Secretário:
Vogal Suplente:
Vogal Suplente:

ASSEMBLEIA GERAL

CONSELHO FISCAL

Pedro Norton
Eduardo dos Santos Pinto
Luís Andrade
António Beato Teixeira
Leonor Almeida

António Robalo de Almeida
Alberto Pimenta (CTT)
Ana Gonçalves Pereira (Capgemini Engineering)
Nuno Caldeirinha (Axians)
Susana Chaves (Capgemini)

2. NOVOS ÓRGÃOS SOCIAIS
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Presidente:
Vice-Presidente: 
Vice-Presidente: 
Vice-Presidente:
Vogal:
Vogal:
Vogal:
Vogal:
Vogal:
Vogal:
Vogal:
Vogal:
Vogal:
Vogal:
Vogal:
Vogal:
Vogal:
Vogal:
Vogal:
Vogal:
Vogal:
Vogal:
Vogal:

DIREÇÃO

Rogério Carapuça
Filipa Carvalho (NOS)
Helena Féria (Vodafone)
João Zúquete (Altice)
Abel Aguiar (Microsoft)
Bernardo Correia (Google)
Bruno Casadinho (Capgemini Engineering)
Carlos Leite (HPE)
Diogo Madeira (Huawei)
Eduardo Fitas (Accenture)
Francisco Febrero (Inetum)
Francisco Maria Balsemão (Impresa)
Guilherme Dias (SAS)
José Correia (HP)
Luís Urmal Carrasqueira (SAP)
Marina Ramos (RTP)
Miguel Almeida (Cisco)
Olívia Mira (Media Capital)
Pedro Faustino (Axians)
Pedro Gonçalves (Ericsson)
Pedro Tavares (Deloitte)
Ricardo Martinho (IBM)
Vicente Huertas (Minsait-Indra)
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No decorrer do ano, registou-se apenas uma alteração na composição inicial da Direção. 
Bruno Casadinho (Capgemini Engineering) deixou a Direção da APDC, tendo sido coopta-
do para o respetivo lugar Bruno Santos (Capgemini Engineering).

A equipa executiva da APDC é composta por:

• Sandra Fazenda Almeida - Diretora Executiva
• Isabel Nogueira - Gestora de Eventos
• Isabel Travessa - Gestora de Conteúdos
• Isabel Viana - Gestora de Eventos e Gestão de Patrocínios
• João Leal - Designer
• Laura Silva - Coordenação Administrativa e Financeira
• Silvia Rosa - Gestora de Projetos
• Zakyia Mamad - Apoio à Gestão de Associados e TIC

ALTERAÇÕES NA DIREÇÃO

3. EQUIPA EXECUTIVA

Presidente:
Vice-Presidente:
Vogal:
Vogal:

Presidente:
Vogal:
Vogal:
Vogal:

Presidente:
Vogal:
Vogal:
Vogal:

SECÇÃO PORTUGAL OUTSOURCING

SECÇÃO CIDADES SUSTENTÁVEIS E SAUDÁVEIS

SECÇÃO EMPREENDEDORISMO DIGITAL

Manuel Maria Correia (DXC Technology)
Pedro Miranda (SIBS)
Carla Baltazar (Accenture)
Vítor Lopes (Axians) 

Vladimiro Feliz (CEIIA)
António Feijão (Cisco)
Miguel Leocádio (Novabase)
Rui Gidro (Deloitte) 

Bruno Mota (Devoteam)
Francisco Fonseca (AnubisNetworks)
Pedro Ribeiro dos Santos (Armilar)
Gil Azevedo (Startup Lisboa)

Presidente:
Vogal:
Vogal:

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

SECÇÃO REALIDADE AUMENTADA, REALIDADE VIRTUAL

Luís Martins (VR/AR Association)
Anésio Neto (VR/AR Association)
João Domingues (VR/AR Association)
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Para fazer face ao processo de reinvenção para o digital, que implica um significativo 
acréscimo de trabalho, a APDC decidiu alterar o regime contratual do designer gráfico 
João Leal, que passou a ter um contrato sem termo.

De igual modo, para continuar na gestão do Projeto de Certificados Profissionais Google 
e apoiar a operacionalização do Programa UPskill – Digital Skills & Jobs, a colaboradora 
Sílvia Rosa viu alterado o seu vínculo contratual com a APDC para contrato sem termo.

Manteve-se a estratégia de recurso à prestação de serviços em outsourcing em áreas onde 
se considera ser necessário, de forma a reforçar a eficiência organizacional e promover a 
redução de custos e a crescente flexibilização e capacidade de resposta a um mercado em 
acelerada mudança.

Assim, a APDC conta com o apoio das seguintes empresas, em regime de prestação de 
serviços:

• Circle - serviço de design e marketing digital
• Cision – serviço de clipping
• Gesvalor - serviço de apoio ao controlo de gestão
• GT IT - serviço de assistência informática e manutenção de sistemas informáticos
• MP Relations – serviços de assessoria de imprensa
• Simplifique - serviços de contabilidade e administrativo-financeiros

Os serviços de contabilidade e administrativo-financeiros foram adjudicados em 2022 à 
empresa Simplifique, que assegurou a transição da passagem para o Programa de Contabi-
lidade Primavera, em colaboração com a BDO, a quem tinha sido adjudicado o fornecimen-
to e implementação da linha profissional do Software PRIMAVERA.

A APDC conta ainda, em regime de parceria, com a colaboração de:

• AON Portugal & The Key Talent - parceiros tecnológicos para a avaliação psi-
cométrica para o Programa UPskill – Digital Skills & Jobs
• Multicert – parceiro para a utilização do serviço de assinatura digital mTrust 
para assinatura dos contratos UPskill
• VdA - Vieira de Almeida, Sociedade de Advogados – assessoria jurídica
• Viatecla - parceiro na área tecnológica, designadamente do website da APDC
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ASSOCIADOS
ASSOCIADOS
ASSOCIADOS
ASSOCIADOS
ASSOCIADOS

A APDC encerrou o exercício de 2022 com um total de 364 Associados Individuais ativos.
Para além de uma política de acesso aos eventos da APDC mais favorável, incluindo um acesso 
presencial gratuito em todos os eventos e do envio de todas as newsletters e mailings com as mais 
recentes novidades da Associação e do setor, desenvolveu-se uma campanha de atração de novos 
Associados APDC. Registaram-se um total de 14 adesões à base de Associados Individuais em 2022.

1. ASSOCIADOS INDIVIDUAIS

No final de 2022, a APDC tinha um total de 127 Associadas Institucionais.
Ao longo do ano registou-se a adesão de 14 novas Associadas Institucionais. Em paralelo, verifi-
cou-se o cancelamento da inscrição de 9 Empresas. Na maioria dos casos, as desistências resul-
taram de dificuldades financeiras, de processos de fusão ou da extinção de empresas.

2. ASSOCIADOS INSTITUCIONAIS

· Aceleração Total Sistemas Unipessoal, Lda.
· Brighten, S.A.
· bycoders_
· DLA – Piper ABBC – Azevedo Neves, Benjamim Mendes, Carvalho & Associados, Advogados
· Egon Zehnder Consultores, Unipessoal, Lda.
· Hays Business Service Portugal, Unipessoal, Lda.
· IDEFE - Inst. para o Desenvolvimento e Estudos Económicos, Financeiros e Empresariais
· Innovagency - Consultoria, Tecnologia e Comunicação, S.A.
· KYNDRYL Services Portugal, S.A.
· Maker ToolBox
· Net Plan IT
· Vantage Towers, SA.
· VisionWare - Sistemas de Informação S.A
· Wakaru Consulting, Lda.

Empresas/instituições que solicitaram o cancelamento da quota em 2022:

Affinity  |  BLOOMCAST Consulting  |  ECT - European Computer Telecoms
EDOTOUFIT  |  Fernandes & Canhoto (encerrou)  |  GALP (passou a patrocinar o ‘Prémio Cidades e 
Territórios do Futuro’)  |  ONI (adquirida por outra empresa)  |  Telles de Abreu & Advogados  |  Vitor 
Ventura Telecomunicações

3. NOVOS ASSOCIADOS EM 2022
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Com o tema “Tech and Economics: the 
Way Forward”, a edição de 2022 do 
Congresso da APDC foi verdadeiramente 
histórica. Como preparar o futuro esteve 
no centro de todos os debates, 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 um papel central.  Num modelo 
híbrido, em formato de programa de tele-
visão, o Congresso decorreu a partir de 
Lisboa, onde estiveram presencialmente 
cerca de 600 pessoas, e online, com 
tradução simultânea de português para 
inglês e linguagem gestual. A ambição 
foi chegar a todo o Mundo e o número de 
participantes confirmou-o: cerca de sete 
mil pessoas.

No final dos dois dias do encontro, 
Rogério Carapuça, presidente da APDC, 
destacou que se tratou, “do Congresso 
mais complexo de realizar de sempre, 
mas que foi, em paralelo, talvez o mais 
memorável, com um excelente resultado. 
Foi, de longe, o maior evento de sempre 
em termos de número de participantes”.

Já o Presidente da República, na abertu-
ra, considerou que “se há momento opor-
tuno para o Congresso, esse momento é o 
que vivemos. Estamos a sair de uma pan-
demia convertida em anemia, estamos a 
viver uma guerra. Trouxeram ainda mais 
atualidade para a revolução digital e a 
transição energética. Uma e outra
mostraram a importância fundamen-
tal das comunicações”. Garantindo ser 
um “seguidor atento” dos trabalhos da 
APDC, Marcelo Rebelo de Sousa apelou 
para a responsabilidade das empresas 
TIC no nosso futuro comum, desafian-
do-as a fazer sugestões ao Governo, 
que está empenhado “nestas transições, 
revoluções, reformas e mudanças”. É que 
o “futuro já chegou e há muito” e, por 
isso, há que “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”.

Olhando para a conjuntura atual de 
guerra e à eventualidade da subordi-
nação das forças geoeconómicas aos 
blocos geopolíticos, em substituição da 
globalização, Paulo Portas, presidente do 
31º Digital Business Congress alertou no 

1. 31º DIGITAL BUSINESS CONGRESS
11 e 12 maio | Auditório Prof. Armando Simões dos Santos, Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de 
Lisboa   |   7.000 participantes
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evento: “o que acontece à globalização não acontece à digitalização, que fará o seu caminho 
e globalizará os serviços, independentemente da vontade política”.

Segundo o ex-governante, “o nível da mudança vai continuar e será absolutamente assom-
broso. O que o 5G, a realidade aumentada, a IoT ou a IA vão trazer ao conceito de veloci-
dade e de tempo é impressionante”. E deixou a mensagem: “a ambição do digital é muito 
veloz, mas a capacidade de transformação do mundo precisa de tempo. Há um choque entre 
estes dois valores. A maioria dos problemas modernos são complexos. Transformar é difícil 
e mudar ainda mais”.

“Colocar as pessoas no centro da tecnologia”, usando esta para antecipar a forma como 
as mudanças poderão afetar as nossas vidas, foi destacado como essencial para garantir a 
próxima vaga de progresso centrado no ser humano. E, num mundo cada vez mais digital, 
garantir a qualidade da democracia só será possível com a defesa a proteção do pluralismo 
e a diversidade de valores e opiniões. Sendo crucial o tema da cibersegurança, hoje uma 
grande ameaça à soberania digital, pelo que os governos devem tentar criar uma frame-
work comum e reagir em conjunto a ciberataques.

Do Congresso ficou ainda certeza de que se a pandemia veio acelerar a necessidade da 
transformação para o digital, nem tudo é um ‘mar de rosas’ e que a maioria dos processos 
de mudança ainda falham. Investimentos em novos negócios que tragam mais valor acres-
centado são essenciais.

O 5G e as comunicações foram temas sempre presentes, tendo-se reunido, pela primeira 
vez, todos os players da cadeia de valor do setor, com sessões que envolveram desde os 
líderes de redes passivas aos fornecedores e aos operadores, no já tradicional, mas sempre 
renovado, “Estado da Nação das Comunicações”.
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No encerramento, o Primeiro-ministro reafirmou que “a transição digital é um dos 
maiores desafios que temos pela frente e um dos quatro que o Executivo identificou no seu 
programa”.  António Costa diz que esta é “uma oportunidade extraordinária de nos re-
posicionarmos nas cadeias de valor”, procurando melhorar a produtividade nas indústrias 
e entrar em áreas de maior valor acrescentado. Só assim teremos “uma economia mais 
competitiva, que permita criar mais emprego e crescimento sustentável”.

Apesar de ser um evento híbrido, para concretizar a ambição de chegar a todo o lado, o 
congresso da APDC reforçou nesta edição a sua componente presencial. Assim, foram 
realizadas várias iniciativas, nomeadamente a criação do Congress Lounge, um espaço de 
exposição e demonstração de tecnologias imersivas e das novas tendências do trabalho. 
Marcaram presença empresas como a Axians, Cisco, HP, Huawei,  Mood, Capgemini Engi-
neering, RTP e Vantage Towers.

Destaque para as Live Talks, um novo formato criado em exclusivo para os patrocinadores 
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. 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. Os eventos estão online, 
no YouTube da APDC (https://bit.ly/3bpI0Of) ou podem ser ouvidos no Spotify (https://
spoti.fi/3d4omIb).

Através da app do Congresso, promoveu-se entre os participantes mais uma iniciativa de 
gamification, sendo que os prémios atribuídos tiveram o apoio da Axians, Dell, Devoteam, 
DXC, INCM, Lisbon Digital School e NOS. Esta app permitiu a todos os congressistas aceder 
a um vasto conjunto de funcionalidades, com destaque a transmissão em direto das sessões 
em português e inglês, assim como linguagem gestual. Programa e oradores, com a possi-
bilidade de pesquisar e filtrar, até à avaliação das sessões foram outras funcionalidades. 
Para reforçar o networking, foi dado acesso à lista de participantes, que podiam trocar 
mensagens entre si. Disponibilizou ainda o acesso a stands virtuais e interativos a Altice, 
Axians, Cellnex, Minsait, Teleperformance e Vantage Towers.

Maria Manuel Leitão Marques e Luís Marques Mendes, presidentes de edições anteriores do 
Congresso, foram homenageados nesta edição como sócios honorários da APDC. Este é um 
reconhecimento da associação pelo relevante contributo prestado à APDC na divulgação e 
desenvolvimento das TIC.
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O jantar de lançamento do Congresso foi realizado em parceria com a CIP - Confederação 
Empresarial de Portugal. Neste encontro, que reuniu oradores e convidados, o Presidente 
da APDC, Rogério Carapuça, apresentou as principais linhas estratégicas para os dois dias 
de debate do maior evento anual da Associação.  
 
Foi ainda apresentado publicamente o relatório das “Prioridades da CIP para a Tran-
sição Digital”, resultado do trabalho desenvolvido pelo Conselho Estratégico da Economia 
Digital (CEED) da CIP. Este trabalho sistematiza as principais dimensões para a transição 
digital, modernização e competitividade da economia portuguesa. Surgiu na sequência de 
um profundo trabalho de cocriação, que envolveu os membros do CEED, onde participa a 
Diretora Executiva da APDC que, no contexto deste relatório, coordenou o Grupo de Tra-
balho das Qualificações e Competências Digitais.

Jantar de lançamento do 31º Digital 
Business Congress
10 maio | O Clube - Secret Spot Monsanto | 80 participantes
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2. EVOLVE – DIGITAL TRANSFORMATION 
SUMMIT
23 novembro | CCB – Centro Cultural de Belém | 2.000 participantes

A APDC lançou em 2022 um novo modelo de evento, com o objetivo de dar visibilidade a 
casos de transformação digital protagonizados pelos principais líderes da economia na-
cional. Reconhecendo a transição digital como prioritária e transversal a toda a economia, 
pretende-se com esta iniciativa – que será realizada todos os anos no 2º semestre - dar a 
conhecer projetos das empresas que operam no mercado nacional, partilhar o seu impacto 
nos clientes e inspirar e contribuir para acelerar a transição para o digital.

O EVOLVE – Digital Transformation Summit assume-se como um evento diversificado e 
com um conteúdo destinado a captar os vários setores da atividade económica. Assim, as 
empresas tecnológicas tiveram a oportunidade de apresentar casos de transformação di-
gital em todos os setores de atividade, em conjunto com os clientes, e de partilhar experiên-
cias e know-how.

A Media Capital, através da CNN Portugal, foi Media Partner do EVOLVE, assegurando a 
realização do evento para o digital, bem como a transmissão em direto no site da CNN Por-
tugal. Os anfitriões Ana Sofia Cardoso e Pedro Santos Guerreiro, ambos da CNN Portugal, 
estiveram em palco, em permanência, trazendo à iniciativa uma dinâmica acrescida.

Paulo Cardoso do Amaral, Professor da Católica-Lisbon, foi o Coordenador Científico deste 
Summit, tendo assumido a validação dos dezasseis casos apresentados pelas empresas 
participantes.
https://www.apdc.pt/iniciativas/agenda-apdc/evolve---digital-transformation-summit-2

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS 202224

https://www.apdc.pt/iniciativas/agenda-apdc/evolve---digital-transformation-summit-2


3. ENCONTROS EXECUTIVOS

Executive Dinner com Secretário de 
Estado da Digitalização e Modernização 
Administrativa, Mário Campolargo
25 maio | Sheraton Lisbon Hotel | 31 participantes 

Só há políticas públicas eficazes quando Governo, sociedade civil e atores económicos e 
sociais estão mobilizados, porque hoje os problemas são cada vez mais complexos. Por isso, 
o Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa avançou neste 
jantar que pretende reforçar a colaboração com as empresas TIC, assegurando-se desta 
forma que as medidas inscritas no PRR e no Plano de Ação para a Transição Digital
tenham um verdadeiro impacto na economia e na sociedade. Este foi um encontro reserva-
do aos patrocinadores anuais APDC.
https://www.apdc.pt/iniciativas/agenda-apdc/mario-campolargo-em-jantar-reservado-apdc

Executive Dinner com Paul Collier - 
Professor de economia e política pública 
na Universidade de Oxford
21 set | Hotel Myriad | 63 participantes

É urgente repensar o caminho da economia portuguesa com a sociedade civil. O alerta veio 
de Sir Paul Collier, professor de economia e política pública na Universidade de Oxford. 
Considerado um dos mais conhecidos especialistas em desenvolvimento económico e políti-
cas públicas do mundo, foi o orador convidado deste Executive Dinner reservado, realizado 
em parceria com a Axians. Neste encontro, que reuniu cerca de 70 líderes de diversos seto-
res - público, privado, social, foram apresentadas e debatidas as ideias deste especialista, 
que definiu um conjunto de orientações que considera estratégicas para Portugal.
https://www.apdc.pt/iniciativas/agenda-apdc/sir-paul-collier-em-jantar-reservado-apdc-com-axians
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Portugal as a Tech Hub
3 nov | Hotel Myriad | 91 participantes 

A APDC, em parceria com a AICEP Portugal Global, realizou à margem da Web Summit, o 
‘Portugal as a Tech Hub’. Este foi um encontro focado nos grupos e empresas internacionais 
que investiram na instalação de centros de competências tecnológicos no mercado nacio-
nal ou estão em vias de concretizar projetos desta natureza. Presentes estiveram ainda os 
líderes das empresas associadas da APDC, que representam o setor das TIC no país. Neste 
encontro exclusivo e informal entre os vários stakeholders da economia digital, ficou
patente a aposta da Associação em promover o networking entre empresários nacionais e 
os novos investidores no mercado português, contribuindo assim para o reforço do
ecossistema de inovação nacional.
https://www.apdc.pt/iniciativas/agenda-apdc/portugal-as-a-tech-hub-2

Executive Breakfast com Fernando Pereira 
– VP Google
8 nov | Escritórios da Google Portugal | 19 participantes

Fernando Pereira, Vice-Presidente, Engineering Fellow e líder de projetos de linguagem 
natural e aprendizagem automática (machine learning) da Google foi o orador convidado 
de um pequeno-almoço reservado da APDC. Considerado um dos maiores cientistas mun-
diais na área da inteligência artificial, processamento de linguagem natural e aprendiza-
gem automática, liderando estas áreas num dos maiores grupos tecnológicos mundiais, 
Fernando Pereira tem mais de 120 publicações em linguística computacional, aprendiza-
gem automática, bioinformática, reconhecimento da fala e programação em lógica, bem 
como várias patentes. Neste encontro, abordou os principais projetos que está a desenvolv-
er, seguido de um debate com os participantes.
https://www.apdc.pt/iniciativas/agenda-apdc/vice-presidente-da-google-em-pequeno-almoco-reser-
vado
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4. DIGITAL UNION

A Economia dos Dados
12 jan | 241 participantes 

Digital Services Act (DSA)
26 out | 145 participantes 

A Europa tem uma estratégia clara para acelerar na economia de dados e posicionar-se 
globalmente. Mas há ainda muito caminho a percorrer e múltiplos desafios a endereçar. É 
que, na prática, as empresas ainda se defrontam com muitos entraves num processo, que 
ainda está a começar, de saber como usar os dados para inovar e criar valor para a econo-
mia e para a sociedade. Teme-se o excesso de regulamentação e o seu impacto na inovação, 
assim como os desequilíbrios a vários níveis que ainda se mantêm entre estados-membros. 
Os alertas vieram desta 4ª sessão da Digital Union.
https://www.apdc.pt/iniciativas/agenda-apdc/4--sessao--digital-union-economia-dos-dados

O DSA está prestes a entrar em vigor. Com o lema de que o que é ilegal offline deve ser 
ilegal online, é uma peça central num puzzle complexo de regras para o mundo digital. Pre-
tende-se harmonizar regras e tornar o mercado europeu mais competitivo, protegendo em 
paralelo os utilizadores do online. A complexidade é grande e há ainda muito por clarificar 
num novo pacote regulamentar que se vai aplicar a todos os players do ecossistema digital, 
tenham dimensão global ou apenas local. Certo é que todos se estão a preparar para o que 
consideram ser um grande desafio e que têm ainda múltiplas dúvidas em muitas matérias, 
como ficou claro nesta 5ª sessão da Digital Union.
https://www.apdc.pt/iniciativas/agenda-apdc/5--sessao--digital-union--digital-services-act

Esta iniciativa resulta de uma parceria realizada entre a APDC e a VdA, em formato de we-
binar, com o objetivo de unir o know-how do digital business detido pela Associação a toda 
a complexidade jurídica dominada pela sociedade de advogados. Assim, são abordados os 
vários temas no âmbito das políticas e estratégias europeias relacionados com a transição 
para o digital e a criação de um mercado único digital.

Foi mantida em 2022 a aposta estratégica na realização de webinars, que a APDC denomi-
nou de Webmornings. São conversas matinais sobre os vários temas que marcam a agenda 
nacional e internacional da transformação para o digital, em tempos incertos e de clara 
aceleração tecnológica. 

5. WEBINARS
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5G – Inovação para um Futuro Sustentável
1 jun | 111 participantes 

Há muita expetativa no setor energético quanto ao potencial disruptivo do 5G. Os use cases 
multiplicam-se, mas há muito caminho para fazer em termos de criação de valor. Tra-
balhar em ecossistema tem que ser a aposta, com a certeza de que tudo está a acelerar num 
mercado cada vez mais pressionado pela transição energética. Sendo a tecnologia a base 
de tudo, quanto mais dinâmica houver mais será possível ao país destacar-se no contexto 
internacional. Este webinar foi realizado em parceria com a Ericsson.
https://www.apdc.pt/iniciativas/agenda-apdc/5g-inovacao-para-um-futuro-sustentavel

5G - Aplicações Profissionais e Industriais
6 abr | 197 participantes 

Survival of the Fittest: Candidate 
Experience in the IT World
21 abr | 109 participantes 

Os Dados na Administração Pública
27 mai | 135 participantes 

Ninguém tem dúvidas sobre o potencial disruptivo do 5G no mercado. Mas a sua imple-
mentação ainda só está a começar, embora os use cases já no terreno comprovem os seus 
benefícios para as empresas, abrindo-lhes um mundo de novas oportunidades. Trata-se de 
uma mudança “do pronto a vestir para o fato à medida”, na perspetiva dos operadores, uma 
vez que cada organização tem necessidades específicas e não há uma receita única. Este 
webinar foi realizado em parceria com a Altice Portugal.
https://www.apdc.pt/iniciativas/agenda-apdc/5g--aplicacoes-profissionais-e-industriais

Construir uma marca empregadora forte numa organização é uma tarefa de todos, pois só 
assim se garante um processo eficaz de contratação de talento tecnológico, onde a procura 
é hoje muito superior à oferta. E o paradigma mudou: já não é a empresa que escolhe o can-
didato, mas o inverso. Salário, cultura e propósito, assim como a transparência e a oferta 
de benefícios que façam a diferença são considerados essenciais,em tempos de escassez de 
recursos humanos. Este webinar foi realizado em parceria com a The Key Talent.
https://www.apdc.pt/iniciativas/agenda-apdc/survival-of-the-fittest-candidate-experience-in-the-it-
world

Apesar de haver já muitos exemplos de sucesso no Estado na utilização dos dados para 
criar valor, há ainda muito por fazer. A começar por uma obrigatória mudança cultural e 
organizacional em muitas das entidades, quer ao nível central quer local. Aprender com os 
dados para fazer melhor e ter analítica preditiva, assim como criar plataformas de dados 
abertos, são desafios. Tal como garantir recursos humanos com as necessárias qualifi-
cações. A seguir às pessoas, os dados são o grande ativo das organizações. Mas o desafio é 
saber como extrair valor deles. Este webinar foi realizado em parceria com o SAS.
https://www.apdc.pt/iniciativas/agenda-apdc/os-dados-na-administracao-publica
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Inovação Social potenciada pelo Digital
30 jun | 50 participantes 

No âmbito da fase de candidatura nacional aos projetos que vão participar no WSA 2022, a 
APDC, em parceria com a ANI, debateu nesta Digital Roundtable, a importância de
participar nesta iniciativa mundial. Foram ainda apresentados projetos vencedores de 
edições anteriores, alguns também vencedores do Prémio BFK, que todos os anos distingue 
entre os candidatos ao WSA casos de sucesso de soluções nascidas do conhecimento científ-
ico que respondem a desafios da sociedade e contribuam para o desenvolvimento da econo-
mia. Em 2022, e pelo 12º ano consecutivo, a APDC foi a responsável pela seleção dos oito 
projetos nacionais - um por cada categoria a concurso - que têm  a oportunidade de aceder 
a uma plataforma mundial que lhes permitirá ganhar projeção global.
https://www.apdc.pt/iniciativas/agenda-apdc/digital-roundtable-inovacao-social-potenciada-pe-
lo-digital

A APDC lançou em 2022 mais uma nova iniciativa, denominada Dot Topics – Conversas 
Digitais sobre Temas Atuais. Em formato podcast e vídeocast, estas conversas estão dis-
poníveis nas páginas da APDC do Spotify e YouTube. O objetivo é abordar os grandes temas 
da atualidade, com destaque para as TIC.

No ano do arranque comercial do 5G no mercado nacional, realizou-se um ciclo de pod-
casts dedicado às perspetivas com a nova geração móvel, assim como aos seus impactos na 
economia e na sociedade. O tema foi “5G is here. And now?”.

6. DOT TOPICS

Ciclo 5G - “5G is here. And now?” 
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Ciclo “Technology Vision 2022” 

Os quatro primeiros episódios deste ciclo foram realizados em parceria com a Capgemini 
Engineering:

Episódio 1 - Henrique Fonseca (Vodafone)
https://www.apdc.pt/iniciativas/agenda-apdc/podcast-com-henrique-fonseca--vodafone---
5g-em-debate

Episódio 2 - Manuel Eanes (NOS)
https://www.apdc.pt/iniciativas/agenda-apdc/podcast-com-manuel-eanes--nos---5g-em-de-
bate

Episódio 3 - Nuno Nunes (Altice)
https://www.apdc.pt/iniciativas/agenda-apdc/podcast-com-nuno-nunes--altice---5g-em-de-
bate

Episódio 4 - João Nascimento (EDP)
https://www.apdc.pt/iniciativas/agenda-apdc/podcast-com-joao-nascimento--edp---5g-em-
debate

Episódio 5 - Sérgio Catalão (Nokia)
https://www.apdc.pt/iniciativas/agenda-apdc/podcast-com-sergio-catalao--nokia---5g-em-
debate

Episódio 6 - Sofia Vaz Pires (Ericsson)
https://www.apdc.pt/iniciativas/agenda-apdc/podcast-com-sofia-vaz-pires--5g-em-debate

Neste ciclo, realizado em parceria com a Accenture, foram analisadas as grandes tendên-
cias identificadas no estudo “Technology Vision 2022”, da consultora. A chegada da 
conexão social proposta pelo metaverso traz novas tecnologias e experiências que vão 
revolucionar as empresas e há quatro grandes tendências que estão a moldar o mundo dos 
negócios:  WebMe, Programmable World, The Unreal e Computing the Impossible (lançado 
a 7 de fevereiro de 2023). São tendências que exploram todos os elementos influenciados da 
jornada contínua da transformação, tanto dos humanos como máquinas, seja no ambiente 
virtual ou físico. Identificam ainda as áreas nas quais as empresas mais ambiciosas podem 
encontrar mais oportunidades ao se desenraizarem do presente e se fixarem firmemente 
no futuro. 

Episódio 7 – WebMe, com Allen Vasconcellos (EDP)
https://www.apdc.pt/iniciativas/agenda-apdc/podcast-technology-vision-2022--tenden-
cia-webme

Episódio 8 - Programmable World, com Tiago Silva Lopes (Altice Portugal)
https://www.apdc.pt/iniciativas/agenda-apdc/podcast-technology-vision-2022--tenden-
cia-programmable-world

Episódio 9 - The Unreal, com Pedro Andrade (Talkdesk)
https://www.apdc.pt/iniciativas/agenda-apdc/podcast-technology-vision-2022--tenden-
cia-the-unreal

Episódio 11 – Podcast Computing the Impossible, com Paulo Madeira (eBUPi)
https://www.apdc.pt/iniciativas/agenda-apdc/technology-vision-2022--computing-the-im-
possible
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Quantum Technology 

Podcast/vídeocast realizado em parceria com a Capgemini Engineering sobre as tecnologias quân-
ticas que prometem revolucionar o mundo, ao resolverem em horas problemas que com soluções 
clássicas demorariam décadas a solucionar.  

Episódio 10 – Podcast Quantum Technology, com Ricardo Martinho (IBM Portugal)
https://www.apdc.pt/iniciativas/agenda-apdc/podcast-quantum-technology
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A APDC lançou, no âmbito da sua Secção Cidades Saudáveis e Sustentáveis, o Prémio 
Cidades e Territórios do Futuro. Esta competição visa reconhecer projetos pioneiros, assim 
como ideias e estratégias, de base tecnológica, que tornem as cidades mais habitáveis, sus-
tentáveis e economicamente viáveis.

O Prémio inclui nove categorias: Saúde e Bem-estar; Igualdade e Inclusão; Mobilidade e 
Logística; Relacionamento com Cidadão e Participação; Experiência Pedestre e Hospitali-
dade; Qualificações; Economia Circular e Descarbonização; Colaboração Intergeracional; 
e Desenvolvimento Económico.

Para esta iniciativa foi criado um Comité de Coordenação, que integra os membros da 
secção, a Diretora Executiva da APDC e um representante da empresa patrocinadora glo-
bal do Prémio – a NOS. Integraram o júri do Prémio um total de 36 pessoas - personali-
dades com forte conhecimento nas áreas das diversas categorias a concurso. Para a aval-
iação foram realizadas reuniões por categoria, onde participaram os respetivos membros 
do júri, coordenados por um membro do Comité de Coordenação.

Além da NOS, patrocinadora oficial do Prémio, há ainda patrocínios por cada uma das 
categorias a concurso: Randstad, na categoria Igualdade e Inclusão; INCM na categoria 
Relacionamento com Cidadão e Participação; Experis na categoria Qualificações; e Cell-
nex, na categoria Desenvolvimento Económico.

Nesta 1ª edição do Prémio Cidades e Territórios do Futuro foi ainda entregue um prémio 
supra-categoria ao projeto BUPi - Balcão Único do Prédio. A categoria Experiência Pedes-
tre e Hospitalidade não teve vencedor. Os vencedores foram:

1. PRÉMIO CIDADES E TERRITÓRIOS DO 
FUTURO

PRÉMIO SUPRA-
CATEGORIA

ECONOMIA 
CIRCULAR E 

DESCARBONIZAÇÃO

DESENVOLVIMENTO 
ECONÓMICO

QUALIFICAÇÕES COLABORAÇÃO 
INTERGERACIONAL

SAÚDE E BEM-
ESTAR

IGUALDADE E 
INCLUSÃO

MOBILIDADE E 
LOGÍSTICA

RELACIONAMENTO 
C/ CIDADÃO E 
PARTICIPAÇÃO
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A APDC lançou em 2022 a 2ª edição do Prémio Best Thesis Award, em parceria com o 
Consórcio das Escolas de Engenharia (CEE). Este Prémio destina-se a distinguir as me-
lhores dissertações de mestrado em Telecomunicações, TI e Media. Esta 2ª edição contou 
com 28 candidaturas. O prémio, no valor de 1.500€ por cada uma das 3 áreas – Tecnologias 
de Informação, Telecomunicações e Media - foi entregue a 12 de maio, no âmbito do 31º 
Digital Business Congress, conjuntamente com um troféu desenvolvido para este prémio. A 
Axians foi, à semelhança da 1ª edição, a Patrocinadora deste Prémio.

Os vencedores foram:

· Categoria de Tecnologias de Informação - Miguel Loff Barreto, do Mestrado 
Integrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, do Instituto Superior 
Técnico, com a tese “Provision of Multiuser 360º Video Streaming over MEC-en-
abled 5G Networks”;

· Categoria de Telecomunicações - Bruno Ribeiro Dias, do Mestrado em Segurança 
Informática, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, 
com a tese “Vulnerability Prevention in Blockchain Smart Contracts”;

· Categoria de Media - Aisha Animashaun, do Mestrado em Multimédia da Facul-
dade de Engenharia da Universidade do Porto, com a tese “Generative soundscapes 
for enhanced engagement during non-invasive neurorehabilitation treatment”.

https://www.apdc.pt/iniciativas/agenda-apdc/premio-best-thesis-award-2022

2. BEST THESIS AWARD

A Cerimónia de Entrega dos Prémios realizou-se a 12 de maio, decorrendo no âmbito do 
31º Digital Business Congress. Nela participaram representantes dos projetos vencedores, 
representantes dos patrocinadores e da Direção da Secção Cidades Saudáveis e Susten-
táveis, para além dos participantes no Congresso. A cerimónia foi conduzida por Cristina 
Esteves, um dos hosts do Congresso.

https://premiocidades-apdc.pt/vencedores-2022/

35

https://www.apdc.pt/iniciativas/agenda-apdc/premio-best-thesis-award-2022
https://premiocidades-apdc.pt/vencedores-2022/


Estes projetos foram avaliados, a par dos projetos dos restantes países, pelo Grand Júri, que 
reuniu em Jacarta, num encontro em que participou Sandra Fazenda Almeida, Diretora 

3. WORLD SUMMIT AWARDS
Pelo 12º ano consecutivo, a APDC voltou a coordenar o processo de seleção dos projetos na-
cionais que representaram Portugal na edição de 2022 do World Summit Awards (WSA). 
Esta iniciativa internacional, apoiada pelas Nações Unidas, premeia as melhores inovações 
digitais com impacto social, envolvendo mais 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 Ana 
Casaca (Galp), Ana Gonçalves Pereira (Capgemini), António Dias Martins (StartUp Por-
tugal), Carla Espinhal (Amazon), Fátima Cardoso (Vodafone), Francisco Maria Balsemão 
(Impresa), Frederico Gonçalves (EDP Ventures), Gil Azevedo (Startup Lisboa), Hugo Au-
gusto (Semapa), Inês Marques (Microsoft), João Mendes Borga (ANI), João Pedro Galveias 
(RTP), Jorge Pimenta (IPN), Leonor L’Hermite (Google), Luís Rodrigues (Startup Braga), 
Nelson Lopes (ASSOFT), Pedro Carvalho (Altice Labs), Pedro Revez Abrantes (NOS), Pedro 
Ribeiro Santos (Armilar), Ricardo Tomé (Media Capital), Sara Carrasqueiro (AMA), Sofia 
Couto e Rocha (Lusíadas Saúde) e Tomás Pessoa e Costa (Dioscope).

Candidataram-se a esta edição do WSA um total de 35 projetos. Os vencedores nacionais 
foram, por categoria:

Portugal

GOVERNMENT &
CITIZEN ENGAGEMENT

HEALTH & WELL BEING

LEARNING & EDUCATION

SMART SETTLEMENTS &
URBANIZATION
ENVIRONMENT & GREEN 
ENERGY

BUSINESS & COMMERCE

INCLUSION &
EMPOWERMENT

CULTURE & TOURISM

WINNER BY
CATEGORY 2022
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Executiva da APDC, na qualidade de membro do júri mundial. Portugal conseguiu, pela 
primeira vez, eleger três projetos entre os 40 vencedores finais, comprovando a inovação e 
o talento nacional na resposta aos problemas da sociedade.
Foram eles: Health & Well-Being - NUADA; Environment & Green Energy - Water Wise 
System; Culture & Tourism - X-Plora

O anúncio dos vencedores nacionais foi realizado no âmbito do EVOLVE - Digital Trans-
formation Summit, sendo que estes projetos vão estar no WSA World Congress, a realizar 
em 2023, no México. No EVOLVE foi também anunciado o vencedor do Prémio Born from 
Knowledge (BFK), atribuído pela ANI - Agência Nacional de Inovação, que selecionou, de 
entre todos os candidatos nacionais ao WSA, o CRIAM Knowledge.

https://www.apdc.pt/iniciativas/agenda-apdc/wsa-2022-portugal-elege-projetos-nacionais-a-concur-
so

https://www.apdc.pt/iniciativas/agenda-apdc/portugal-elege-3-projetos-entre-os-vencedores-mundi-
ais-do-wsa

https://evolve.apdc.pt/vencedores-wsa-2022/
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Ao longo do exercício de 2022, a APDC deu continuidade à sua es-
tratégia 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 digi-
tal. Assim, foram realizados os seguintes eventos:

Conferência “Living with Technology: 
Innovation in Education”
25 mar | FEUP (Porto) | 100 participantes 

Conferência em formato híbrido, realizada em parceria com a ENSICO - Associação para o Ensi-
no da Computação.

Introduzir o pensamento computacional no ensino obrigatório em Portugal é fundamental para 
preparar os jovens para os desafios e oportunidades do mundo atual. É igualmente fundamental 
que a computação, como elemento agregador e dinamizador de aprendizagens e abordagens 
multidisciplinares, seja ensinada ao longo de 12 anos de escolaridade e devidamente alicerçada 
na criatividade, na língua materna, na capacidade de comunicação oral e escrita, no domínio da 
linguagem matemática e no conhecimento da história.

Esta conferência contou com um conjunto de oradores nacionais e internacionais com vasta 
experiência nas áreas da educação e das ciências da computação, que exercem atividades nos 
meios culturais, científicos, académicos e empresariais, como:

• Professor Simon Peyton Jones, mentor do movimento de ensino da ciência da com-
putação no Reino Unido (Computing At School), tendo realizado quase uma ‘pregação 
do evangelho’ para apelar ao ensino da computação e para que esta passasse a ser uma 
disciplina que deve acompanhar o ensino da Matemática e da língua materna nas esco-
las britânicas. Preside à iniciativa ‘Computing At School’ (CAS) e em 2019 foi nomeado 
presidente do Centro Nacional de Educação Informática, do Reino Unido.

• Professor Simon Humphreys, um dos fundadores da CAS, trabalhou como Coordenador 
Nacional. construindo a comunidade desde um pequeno grupo a mais de 30 mil mem-
bros. Liderou um programa de formação nacional para professores de informática (“The 
Network of Excellence”) financiado pelo Departamento de Educação e ajudou a desen-
volver o Centro Nacional de Informática.

• Professor Tim Bell, cofundador da CS Unplugged, movimento australiano, ‘Computer 
Science Unplugged’, que reúne uma coleção de material didático gratuito que ensina 
Informática através de jogos e puzzles envolventes que utilizam cartas, cordel, lápis de 
cera e muitas correrias. O principal objetivo deste projeto é promover a Informática (e a 
computação em geral) junto dos jovens, como uma disciplina interessante, envolvente e 
intelectualmente estimulante.

https://www.apdc.pt/iniciativas/agenda-apdc/conference--living-with-technology-innovation-in-education
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Talent Trends Sunset Cocktail
7 set | Bar Panorâmico do Sheraton Lisboa | 80 participantes
Evento realizado em parceria com a Egon Zehnder 

DIGITAL WITH PURPOSE GLOBAL SUMMIT
27 set | Altice Arena | 1.400 participantes

Esta iniciativa teve como objetivo juntar os associados da APDC aos líderes empresariais 
de tecnologia em Portugal e da EMEA da Egon Zehnder, num encontro informal de troca 
de ideias sobre algumas das tendências do talento que estão a moldar o mundo, particular-
mente na indústria das TIC, assim como partilhar as melhores práticas de liderança e quais 
as tendências futuras.

https://www.apdc.pt/iniciativas/agenda-apdc/talent-trends-sunset-cocktail

A 1ª edição do DWP Global Summit realizou-se em Lisboa, atraindo mais de 1400 partici-
pantes (presenciais e online). A cimeira, desenvolvida pela Global Enabling Sustainability 
Initiative (GeSI), contou com a APDC como coorganizadora. Mais de 140 oradores de em-
presas globais, governos, sociedade civil e organizações não governamentais partilharam 
os seus conhecimentos e experiências, numa agenda que incluiu mais de 30 sessões com 
tópicos específicos.

Saber como acelerar a implementação de soluções digitais verdes e sustentáveis e novas 
colaborações para responder a desafios sociais e ambientais esteve no centro do debate. 
Foram discutidos vários desafios em múltiplas áreas, nomeadamente urbanismo, edu-
cação, arte, ciência, turismo, alterações climáticas, agricultura, energia, saúde, oceanos, 
mobilidade, logística e distribuição, fintech e tecnologias de informação.

Além da partilha e discussão de ideias, o evento revê como objetivo que líderes e orga-
nizações assumissem um compromisso no que diz respeito a planos de implementação 
concreto e respetivo estabelecimento de métricas de monitorização. O Presidente da APDC 
participou no painel de debate que teve como tema “Delivering solutions for education in a 
rapidly changing digital world”.
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A conferência encerrou com o agendamento da edição de 2023 do DWP Global Summit 
2023, que voltará a ter lugar em Lisboa, em setembro. O objetivo será trazer para o palco 
um conjunto relevante de novas soluções digitais com impacto positivo demonstrável e 
quantificável.

https://www.apdc.pt/iniciativas/agenda-apdc/digital-with-purpose-global-summit-2

41

https://www.apdc.pt/iniciativas/agenda-apdc/digital-with-purpose-global-summit-2


ISCTE - ASSOCIAÇÃO PARA A 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 

CURSO DE INTRODUÇÃO À REALIDADE 
AUMENTADA E VIRTUAL

HAPPY HOUR - ATLANTIC HUB

Para que as empresas possam compreender melhor o potencial das tecnologias imersivas 
no desenvolvimento dos seus negócios e aprendam a aplicar a realidade aumentada e a 
realidade virtual nas suas atividades, AICEP e APDC, através da sua Secção de Realidade 
Aumentada e Realidade Virtual, realizaram ao longo do ano um total de 3 cursos online. 
Estes foram realizados na plataforma de e-learning da Academia AICEP, dedicada à inter-
nacionalização.

Compostos por cinco módulos - Fundamentos das Tecnologias Imersivas, Equipamentos, 
Casos de Estudo de Realidade Aumentada e Realidade Virtual, Aplicações Profissionais e 
Desenvolvimento de Aplicações – os cursos assumiram-se como um guia prático de intro-
dução às tecnologias imersivas, cada vez mais utilizadas em áreas como a formação, mar-
keting e vendas ou apoio ao trabalho remoto. Para além de uma forte componente prática, 
as várias sessões incluiram exemplos de utilização de tecnologias de Realidade Aumentada 
e a Realidade Virtual e a apresentação de equipamentos e de aplicações desenvolvidas com 
estas tecnologias nas mais diversas áreas.
https://www.apdc.pt/iniciativas/agenda-apdc/apdc-com-aicep-lancam-curso-de-introducao-a-reali-
dade-aumentada-e-virtual

A Diretora Executiva da APDC foi a oradora convidada do ‘Happy Hour’, um evento foca-
do em ampliar o network, realizado pelo Atlantic Hub. Com o mote ‘Como beneficiar do 
Associativismo na área Digital?”, Sandra Fazenda Almeida apresentou a Associação e as 
suas atividades, enquanto plataforma de debate dos temas ligados ao digital. A iniciativa 
decorreu no Atlantic Station e teve como objetivo uma partilha de ideias e orientações, 
mostrando como é que através da APDC se poderão aumentar as oportunidades de negócio, 
conhecer os principais protagonistas do digital, ter acesso a recursos humanos qualificados 
no digital e anunciar a sua chegada ao mercado nacional.
https://www.apdc.pt/iniciativas/agenda-apdc/diretora-executiva-apdc-e-oradora-convidada-do-hap-
py-hour

A APDC aderiu em outubro ao projeto da Iscte - Associação para a Transformação Digital, 
que visa a dinamização de oferta formativa não conferente de grau e o desenvolvimento 
de projetos de transferência de conhecimento, inovação e apoio a entidades públicas e 
privadas. A iniciativa foi criada pelo Iscte - Instituto Universitário de Lisboa, no âmbito da 
estratégia de alargamento da sua presença na Área Metropolitana de Lisboa e de desen-
volvimento de novas respostas para o desafio da transformação digital. Integra 20 asso-
ciados e mobiliza um conjunto relevantes de parceiros estratégicos que darão apoio à sua 
missão. A APDC colabora na dinamização da rede de empresas e parcerias a estabelecer no 
âmbito do projeto. Todos os envolvidos consideram que será uma peça-chave para apro-
fundar a integração entre a universidade e o tecido empresarial e de ambos com a comuni-
dade.
https://www.apdc.pt/iniciativas/agenda-apdc/apdc-adere-a-nova-associacao-para-a-transforma-
cao-digital-do-iscte
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COLIGAÇÃO PORTUGUESA PARA A 
EMPREGABILIDADE DIGITAL

CONSELHOS ESTRATÉGICOS DA CIP
A APDC é associada da CIP – Confederação Empresarial de Portugal e, nesta qualidade, 
foi convidada a integrar os seus Conselhos Estratégicos. Estes são órgãos de consulta do 
Conselho Geral e da Direção da CIP, que têm por objetivo elaborar de propostas de decisão, 
recomendações ou pareceres a submeter aos órgãos dirigentes da CIP.

A APDC participou em 2022, através de um representante de uma das empresas que inte-
gram a sua Direção, nos seguintes Conselhos Estratégicos:

- Conselho Associativo Regional;
- 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 Português da Construção e do Imobiliário;
- Conselho Estratégico Nacional do Ambiente e Clima;
- Conselho Estratégico Nacional da Energia;
- Conselho Estratégico Nacional da Saúde;
- Conselho Estratégico para a Economia Digital;
- Conselho Estratégico para as Relações Internacionais;
- Conselho Estratégico para os Assuntos Fiscais e Segurança Social;
- Conselho Estratégico para a Economia do Mar.

No contexto do Conselho Estratégico para a Economia Digital, dado o seu enfoque nas 
áreas de atuação prioritárias da APDC, participam o Presidente e a Diretora Executiva da 
APDC. Este Conselho Estratégico trabalhou, através da constituição de vários grupos de 
trabalho específicos, na identificação de prioridades para a Transição Digital de Portugal, 
que culminou na produção e apresentação do relatório “Prioridades da CIP para a Tran-
sição Digital”. A Diretora Executiva da APDC coordenou o Grupo de Trabalho das Qualifi-
cações e Competências Digitais.

No âmbito da CPED – Coligação Portuguesa para a Empregabilidade Digital, onde a APDC 
participa, foi apresentado o ‘Estudo das Competências Digitais para a Empregabilidade 
(não TIC) do futuro’, bem como criada a plataforma nacional ‘Digital Coalition – Digital 
Skills and Jobs’, que surge como um repositório de iniciativas, boas práticas, estudos, re-
cursos, eventos, notícias, formações, ofertas de emprego, oportunidades de financiamento 
no âmbito das competências digitais e fazer a ligação direta entre Portugal e a União Euro-
peia. Esta plataforma nacional tem uma ligação interoperável com a plataforma europeia, 
permitindo assim melhorar a oferta nacional, dando a conhecer o que a Europa tem para 
oferecer ao nível da promoção das competências digitais e partilhando com os países euro-
peus as iniciativas promovidas em Portugal para melhorar a literacia digital da população.

A APDC surge como parceiro desta plataforma, colaborando na apresentação de oportuni-
dades de formação (Programa UPskill e Programa de Certificados Profissionais da Google) 
e na organização de eventos online.
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O Programa UPSkill – Digital Skills & Jobs, lançado em 2020, na sequência de uma 
parceria entre a APDC, o IEFP e a Academia, lançou em 2022 a sua 3ª edição. A 
cerimónia oficial de lançamento, decorreu a 17 de outubro. Uma das grandes novidades 
foi a criação do SAPU - Sistema de Apoio ao Programa UPskill, plataforma cofinancia-
da pelo Programa Operacional de Assistência Técnica (POAT) a partir da qual se fará a 
gestão da iniciativa nacional.

No lançamento estiveram presentes o secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fon-
tes, que destacou o facto do programa ter nascido “da vontade de promover o encontro 
entre as necessidades das organizações e de prevenir riscos de exclusão desnecessários 
para as pessoas”, além “de fazer o que é verdadeiramente útil: pôr mundos em diálogo, 
o das empresas, agregadas em torno da APDC, com um instituto publico como é o IEFP, 
que tem de responder aos desafios da formação e emprego, e a Academia. Tem sido uma 
parceria particularmente feliz”.

Também o secretário de Estado da Digitalização e Modernização Administrativa, 
Mário Campolargo considerou que “o UPskill representou uma viragem muito positiva 
no modelo de investimento na qualificação de pessoas. Tem demonstrado que a for-
mação ao longo da vida é um investimento verdadeiramente com impacto e que Estado, 
empresas e Academia podem atuar em conjunto para criar valor acrescentado para o 
país. Hoje, é uma aposta verdadeiramente ganha”.

1. PROGRAMA UPSKILL

a) CERIMÓNIA DE LANÇAMENTO DA 3ª EDIÇÃO DO PROGRAMA UPSKILL
17 outubro | Teatro Thalia (Lisboa) | 71 participantes presenciais e 587 visualizações online
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O Programa UPskill diferencia-se face a outras iniciativas destinadas a reforçar as com-
petências digitais pelo facto de assentar num diagnóstico concreto, realizado pelas em-
presas interessadas, das suas necessidades de recursos humanos para reforçar a equipa, 
assim como no seu envolvimento ao longo de todo o processo. Assim, não só participam 
ativamente na fase de formação em Academia, como assumem o compromisso de, no final, 
recrutarem pelo menos 80% dos recursos solicitados, com um vencimento mensal mínimo 
de €1200 (subsídio de alimentação incluído).  O que faz com que esta iniciativa seja um 
verdadeiro instrumento para diagnóstico das áreas de formação, com clara relevância para 
o desenvolvimento dos projetos empresariais. 

Pela complexidade de todo o processo e a experiência das duas anteriores edições do Pro-
grama, considerou-se imperativo desenvolver a plataforma SAPU. Será através dela que as 
empresas vão registar, sempre que o quiserem, as suas necessidades de talento, em núme-
ro, tecnologia e região e que os candidatos formalizam a respetiva candidatura, podendo 
acompanhar a evolução da sua jornada no Programa, mesmo quando passarem a forman-
dos. A plataforma permite ainda facultar dados que permitem fazer um diagnóstico das 
necessidades das empresas, das tecnologias e das regiões com maior procura; comparar 
essas necessidades de talento com a capacidade formativa instalada nas diferentes regiões; 
efetuar uma caraterização da população desempregada ou em situação de subemprego que 
se manifesta interessada em participar; e analisar as ofertas de emprego que se concreti-
zam depois de concluída a formação, o que permite realizar análises posteriores de empre-
gabilidade na área das tecnologias digitais.

Nesta 3ª edição que, à semelhança da 2ª, funciona por ciclos, o período de candidaturas dos 
formandos para o 1º ciclo abriu a 16 de novembro, prevendo-se o arranque das formações 
para março de 2023. O objetivo é manter pelo menos os níveis conseguidos na edição 
anterior, tendo em conta a difícil conjuntura atual, mas como uma abrangência territorial 
ainda maior.

Na 2ª edição do UPskill, lançada em outubro de 2021, foram selecionados 300 formandos 
para 20 turmas no 1º ciclo e 580 formandos para 29 ações de formação, no 2º ciclo. As 
formações iniciaram-se em janeiro de 2022 em 13 localidades do país e 11 instituições de 
ensino superior, envolvendo mais de 60 empresas. Este 2.º ciclo terminará em fevereiro de 
2023, prevendo-se que as metas de contratação sejam também alcançadas.

Já na 1ª edição, que arrancou em 2020, candidataram-se mais de 5.300 pessoas, tendo-se 
selecionado 430 formandos para 25 ações de formação em 7 localidades, em 6 instituições 
de ensino superior. Foram contratados mais de 80% dos formandos que concluíram com 
sucesso a formação.

1ª edição – 2020/2021

2ª edição | 1º ciclo – 2021/2022

formandos

formandos

localidades

localidades

7

8

450

368

ações de formação 

ações de formação 

25

22

b) DESENVOLVIMENTO 
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Para dinamizar e promover o Programa 
UPskill, uma das iniciativas emblemáti-
cas do Plano de Ação para a Transição 
Digital de Portugal, considerada essen-
cial para acelerar a transição para o 
digital das empresas e a requalificação 
de pessoas para áreas de forte procura, 
decorreram ao longo do ano várias ativi-
dades e webinars de esclarecimento.

Assim, o Programa esteve em destaque 
no Fórum das Competências Digitais, 
do INCoDe.2030, que decorreu a 24 de 
outubro. Esta iniciativa, inserida no Mês 
das Competências Digitais - #tratarodig-
italportu - que decorre durante todo 
mês de outubro, inclui diversas ações 
dos programas que em Portugal estão a 
trabalhar na promoção das competências 
digitais.

O Programa UPskill foi ainda apre-
sentado numa sessão de receção a uma 
comitiva Luxemburguesa, organizada 
pelo Conselho Diretivo do IEFP, onde 
participou a Presidente da Agência 
para o Desenvolvimento do Emprego 
e a Embaixadora do Luxemburgo em 
Portugal. Decorreu a 19 de outubro. E 
contou com a participação do seu Coor-
denador Nacional, Manuel Garcia, em 
vários dos eventos integrados no Roteiro 
INCoDe.2030 - Capacitação Digital: a 
10 de novembro, em Coimbra; a 22 de 
novembro, em Viseu; e a 13 de dezembro, 
em Santarém.

2ª edição | 2º ciclo – 2021/2022/2023

localidades

localidades

7

8
3ª edição – 2022/2023

formandos

formandos

800

326

ações de formação 

ações de formação 

50

20

c) PROMOÇÃO
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A Google, Associada Institucional e Patrocinadora anual da APDC, renovou em 2022 a 
parceria com a Associação no sentido para dar continuidade ao Programa de Certificados 
Profissionais Google. Nesta iniciativa, a APDC conta com o apoio do IEFP na divulgação e 
sinalização junto dos potenciais candidatos para realizar uma das formações disponíveis 
na plataforma Coursera.

Esta 2ª edição do Programa incorpora, para além das quatro áreas já abrangidas na 1ª 
edição, uma nova formação: Apoio Técnico de Tecnologias de Informação; Gestão de Pro-
jetos; Análise de Dados; Design da Experiência do Utilizador; Marketing Digital & E-com-
merce (nova formação).

O projeto abrange cursos ministrados online, através da plataforma Coursera, o que per-
mite que a aprendizagem seja adaptada ao ritmo de cada candidato. No final da formação, 
os formandos recebem um certificado profissional emitido pela Google. Estes Certificados 
foram criados por serem áreas de formação que, geralmente, não requerem um diploma de 
formação superior, mas que possibilitam uma remuneração acima da média e são alvo de 
uma crescente procura pelas empresas. Não é exigida nenhuma formação ou experiência 
prévia aos candidatos.

Esta parceria iniciou-se em 2021, com três mil bolsas de formação para a realização de 
um dos quatro cursos que integravam os Certificados Profissionais da Google. Tendo em 
conta a elevada procura, a Google aumentou o número de certificações que, em 2022, to-
talizaram as seis mil bolsas. Estas bolsas, geridas pela APDC, permitem que os candidatos 
possam aceder à plataforma Coursera e realizem as formações Google de forma gratuita.

2. CERTIFICAÇÕES PROFISSIONAIS 
GOOGLE

O programa foi ainda apresentado no Future.Works Lisbon 22, que decorreu a 7 e 8 de 
outubro, no Centro de Congressos de Lisboa; e na receção ao Diretor do Emprego, Trabalho 
e Assuntos Sociais da OCDE, Stefano Scarpetta, a 7 de novembro, no IEFP de Xabregas.

Em paralelo, realizaram-se diversos webinars temáticos, que juntaram Empresas e Aca-
demia. Estas iniciativas destinaram-se a ajudar os candidatos a conhecerem algumas das 
novas tecnologias introduzidas pelas empresas no 2º ciclo do Programa, que eram menos 
conhecidas. Assim, decorreram vários webinares, entre 2 e 26 de fevereiro, abordando as 
seguintes áreas tecnológicas: Guidewire; ServiceNow; Mambu; Salesforce; Power Platform; 
ERP Primavera; Sage X3; e SAP.

• 7 fevereiro – Guidewire, com Deloitte e Instituto Politécnico de Leiria;
• 7 fevereiro – ServiceNow, com Deloitte e Instituto Politécnico do Cávado e do Ave;
• 8 fevereiro – Mambu, com Deloitte e Instituto Politécnico de Leiria;
• 8 fevereiro - Salesforce, com Deloitte e Instituto Politécnico de Leiria;
• 11 fevereiro - Power Platform, com Microsoft;
• 14 fevereiro - ERP Primavera, com PRIMAVERA Business Software Solutions e 
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave;
• 15 fevereiro - Sage X3 , com Xplor, Brightenconsulting e Instituto Politécnico do 
Cávado e do Ave;
• 16 fevereiro – SAP, com SAP, Inetum e Instituto Politécnico do Porto.

https://upskill.pt/
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3. CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL ESPECIALIZADA 
A APDC e o IEFP assinaram a 11 de janeiro um Memorando de Entendimento destinado à 
criação de um Centro Protocolar de Formação Profissional Especializada. A formalização 
do MoU contou com a presença da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 
e dos secretários de Estado do Emprego e da Digitalização e Modernização Administrativa. 
O compromisso da Associação, com esta iniciativa, é reforçar a valorização dos recursos 
humanos, a capacidade empresarial e o aperfeiçoamento técnico na área do digital.

Esta aproximação entre a APDC e IEFP visa criar condições para que o país ganhe ca-
pacidade de resposta, através da promoção do conhecimento especializado, ajustando os 
recursos humanos às necessidades e desafios do mercado de trabalho.

A criação deste Centro enquadra-se no âmbito dos investimentos previstos no Plano de 
Recuperação e Resiliência (PRR), que tem como uma das prioridades a formação profis-
sional e a qualificação, seja através da modernização da rede de centros de formação, seja 
da criação de novos centros em áreas estratégicas para o crescimento económico. Assim, 
foram protocolados cinco novos centros, com um investimento previsto de cerca de 60 mil-
hões de euros, sendo que o da APDC com o IEFP se destina à transição digital.

A assinatura do MoU foi o primeiro passo para a constituição de um Grupo de Trabalho 
conjunto, entre a APDC e o IEFP, para a constituição do Centro Protocolar de Formação 
Profissional Especializada na área do Digital, que tem vindo a trabalhar no projeto.

https://www.apdc.pt/iniciativas/agenda-apdc/apdc-e-iefp-criam-centro-de-formacao-para-a-transi-
cao-digital

A APDC tem a responsabilidade de gerir todo o processo de inscrições. Assim como a gestão 
da formação, de forma a garantir a conclusão das mesmas, incentivando os candidatos 
para a sua conclusão ou excluindo-os quando ficam inativos, atribuindo a sua licença a 
outro candidato.

https://www.apdc.pt/iniciativas/projeto-google//
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PATROCINADORES
PATROCINADORES
PATROCINADORES
PATROCINADORES
PATROCINADORES
PATROCINADORES
patrocinadores anuais

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 para cada ano civil. Assim, mantiveram-se as modalidades 
de patrocínios anuais, com níveis de envolvimento distintos para os respetivos patrocinadores: 
Gold, Silver e Bronze.

Em 2022, registaram-se algumas alterações no que respeita aos Patrocinadores:

• A Vantage Towers e a Kyndryl entraram como novos Patrocinadores Anuais, na moda-
lidade Bronze;

• A DXC Technology subiu de escalão, passando de Patrocinador Bronze para Silver.

Na modalidade Parceiros APDC, destinada a empresas que prestam serviços considerados es-
senciais ao funcionamento da Associação e que beneficiam de contrapartidas ao mesmo nível do 
Patrocinador Bronze, mantiveram-se a Circle, a VdA e a Viatecla.

PATROCINADORES SILVER

PARCEIROS

PARCEIROS P/ TALENTO

PATROCINADORES BRONZE

CIRCLE   | MP RELATIONS 

VIATECLA   |   VdA

AXIANS    |    CISCO    |    DELOITTE    |    GOOGLE    |    HP    |    HPE    |    IBM    |    INETUM

KYNDRYL    |    MICROSOFT    |    MINSAIT    |    SAP    |    SAS    |    VANTAGE TOWERS
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COMUNICAÇÃO
COMUNICAÇÃO
COMUNICAÇÃO
COMUNICAÇÃO
COMUNICAÇÃO
comunicação apdc

1. APDC MULTIPLATAFORMA
Sendo a transformação para o digital um caminho inexorável para todas as organizações, agora 
fortemente acelerado, depois das profundas transformações operadas pelos anos de pandemia, a 
APDC não é exceção a esta realidade. Apostando numa nova forma de atuação e em processos de 
trabalho cada vez mais digitais, a Associação reinventou as suas atividades e centrou fortemente 
a sua presença no online e nas várias plataformas digitais.

Se já antes se afirmava como um projeto multiplataforma, agora, com a mudança de paradig-
ma, a APDC assume-se como a Associação do digital. Só em algumas das suas iniciativas, com 
destaque para o Digital Business Congress ou o EVOLVE, é que se aposta num formato híbrido, 
continuando desta forma a promover o networking e um relacionamento interpessoal que tam-
bém assume relevância, agora que se voltou à ‘nova’ normalidade.

Assim, em 2022, a estratégia centrou-se na intensificação do trabalho de contato e de interação 
com os Associados Institucionais e Individuais, Profissionais TIC e Media, Stakeholders e Ci-
dadãos em geral através dos múltiplos meios de comunicação digitais:

- O site APDC – www.apdc.pt – mantém-se no centro da estratégia digital da Associação, 
concentrando toda a informação, quer a institucional, quer a das iniciativas e as notí-
cias que marcam o setor das TIC e Media ou que com ele estão relacionadas;

- Envio de newsletters de promoção de todas atividades da Associação e de participação 
nos vários eventos, de resumos e de divulgação pós-eventos, assim como da newsletter 
semanal ‘TIC News’, a cada 6ª feira, com um resumo de todas as notícias que marcaram 
o setor e da newsletter trimestral com os conteúdos da revista COMUNICAÇÕES;

- Presença na plataforma YouTube com todos os eventos APDC, desde os webinars ao 
Congresso e ao EVOLVE, passando pelos Dot Topics, entre outros;

- Presença na plataforma Yumpu, onde estão disponíveis todos os conteúdos produzidos 
pela APDC. Como a revista COMUNICAÇÕES (que desde 2020 passou a ser publicada 
apenas em formato digital), o Anuário Global das TIC, os UPDATES (reportagens alarga-
das de todos os eventos) e estudos realizados;

- Presença desde 2022 na plataforma Spotify, onde se encontram todos os Dot Topics 
APDC que se vão realizando;

- Presença nas plataformas das várias redes sociais - Facebook, LinkedIn, Twitter e 
Instagram – com uma estratégia de promoção e divulgação massiva de todas as suas 
atividades em todas as vertentes;

- Presença no Flickr com todas reportagens fotográficas dos eventos híbridos;

- Criação de sites específicos para alguns dos eventos. Além dos dois sites criados em 
2020 - um dedicado exclusivamente ao World Summit Awards (https://wsaportugal.
pt/), outro ao Projeto UPskill – Digital Skills & Jobs – (https://upskill.pt/), e do site 
criado em 2021 – dedicado ao Prémio Cidades & Territórios do Futuro (https://premio-
cidades-apdc.pt/) e do subcanal para o Projeto das Certificações Profissionais Google 
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REVISTA COMUNICAÇÕES

REVISTA UPDATE

DIRETÓRIO DAS TIC 2021/2022

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 inicia-
tivas. Os documentos são de consulta fácil, através de qualquer dispositivo e em qualquer 
altura, a todos os interessados, que têm dsta forma acesso a conteúdos diferenciadores. 
Trata-se de uma partilha de conhecimento que se enquadra na estratégia da APDC, en-
quanto plataforma. Estão online em https://comunicacoes.apdc.pt/.

(https://www.apdc.pt/iniciativas/projeto-google//) – em 2022, a APDC criou 
mais dois novos websites: para o Congresso (https://congresso.apdc.pt/) e para o 
EVOLVE – Digital Transformation Summit (https://evolve.apdc.pt/).

Na sequência da decisão, tomada em 2020, de redefinir o forma-
to do Diretório das TIC, até então realizado em parceria com a 
IDC, a APDC manteve em 2022 a produção integral do Diretório, 
apostando numa versão bilingue (português e inglês), com dados 
provenientes da IES e com a indicação dos principais números 
das empresas das TIC. 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 é validade com todas as empresas.  Manteve-se ainda 
o novo capítulo com as Academias de Formação das Empresas 
Associadas da APDC, assim como um capítulo sobre o Programa 
UPskill. Está disponível em https://comunicacoes.apdc.pt/. 

A revista da APDC está disponível na plataforma Yumpu, que permite guardar, publicar 
e gerir conteúdos (https://comunicacoes.apdc.pt/). Continua a ser produzida e distribuí-
da apenas na sua versão digital, com uma periodicidade trimestral, mantendo a aposta 
estratégica nos temas da atualidade do mundo do digital e do seu impacto na economia e 
para a sociedade. 
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WEBSITE

APDC TV | YOUTUBE

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 continuou a reforçar em 2022 a sua comunicação online, agora reajustada, otimiza-
da e acelerada, já que a APDC deixou de depender da produção externa, com a contratação 
a tempo inteiro do novo colaborador de design gráfico. Assim, apostou-se fortemente na 
imagem, na dinamização e divulgação as atividades da Associação.

O website institucional da APDC é central na sua estratégia de se assumir como uma plata-
forma 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, infor-
mação 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 31ª Congresso, e tendo sido um evento híbrido, 
o evento está disponível, por sessões, na página APDC no YouTube, assim como através do 
UPDATE do evento. O site permite ainda 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. www.apdc.pt

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 2022 esta aposta. No final do ano, estavam disponíveis um total de 847 vídeos de even-
tos e iniciativas APDC, sendo carregados um total de 179 vídeos. Registaram-se um total de 
29.847 visualizações. https://www.youtube.com/c/APDCapdc

55

http://www.apdc.pt
https://www.youtube.com/c/APDCapdc?sub_confirmation=1


No LinkedIn, mantiveram-se show-cases para o Programa UPskill e para a iniciativa 
Digital Union, segmentando as duas iniciativas e os respetivos públicos-alvo. Manteve-se 
e reforçou-se no Instagram a estratégia de divulgação de todas as iniciativas, assim como 
no 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. No Flickr, onde a APDC disponibiliza todas as reportagens fo-
tográficas dos eventos, com a criação de álbuns para cada um, a atividade se manteve mais 
resumida, apenas com as reportagens dos eventos híbridos.

A APDC estreou-se também em 2022 no Spotify, na sequência da sua aposta estratégica na 
realização de podcasts/vídeocasts sobre temas que marcam o setor, com o mote “conversas 
digitais sobre temas atuais”, iniciativa denominada Dot Topics. Nesta plataforma é possível 
encontrar os 11 eventos já realizados.

SITE APDC

SITE
CONGRESSO

SITE
COMUNICAÇÕES

SITE
UPSKILL

Visitantes

Visitantes

86.947
192.540

56.912

226.052

60.768

284.280

95.972

530.084

-

-

-

-

3.891

23.399

185

70.517 771.158

4.713

25.617

364

Visualizações
Visitantes

Visualizações
App
Downloads

Visualizações
de Página

Visualizações
de Página

MEDIA 2020 2021 2022INDICADORES

SITE PRÉMIO
CIDADES

Visitantes -

-

403

1.473

2.159

7.750Visualizações
de Página

SITE
WSA

Visitantes 1.639

5.494

2.362

6.493

2.894

6.979Visualizações
de Página

77.236
165.621

71.281
156.217

FLICKR

TWITTER

Nº de álbuns
Tweets
Seguidores

243
28.175
2.027

28.435
2.049

29.240
2.115

MEDIA 2020 2021 2022INDICADORES

SHOWCASE
UPSKILL - - 922 2.953

SHOWCASE
UPSKILL

Vídeos 560 668 847

Visualizações
de vídeos min. 5.494 16.067 29.847

239 259

LINKEDIN
Followers
Assinantes
TIC NEWS

5.190 6.170 7.986

- - 2.684

INSTAGRAM Followers 642 821 1.035

NEWSLETTERS - 252 174 162

FACEBOOK Fãs 5.351 5.620 6.134
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2. APDC E OS MEDIA
Em 2022, a APDC apostou numa estratégia de comunicação destinada a reforçar a proxi-
midade dos representantes da Associação aos diferentes jornalistas dos diversos órgãos de 
comunicação nacionais. Este esforço permitiu aumentar o número de notícias relacionadas 
com o trabalho que a Associação desenvolveu ao longo do exercício. O acréscimo do núme-
ro de notícias publicadas no ano passado refletiu esta estratégia, que também é explicado 
pela realização do Digital Business Congress, evento que habitualmente tem uma maior 
expressão na comunicação social, pelos temas e pelo leque de oradores. Ainda assim, pelo 
facto do aumento de notícias se ter verificado sobretudo no online – com o desaparecimento 
ou mudança de periodicidade de alguma imprensa escrita - este aumento do número total 
de publicações não se refletiu no AAV.

A visibilidade da APDC e das suas atividades nos media voltou a ser grande. Especialmente 
no que se refere ao Congresso anual, que tem reforçado o seu peso na agenda nacional, en-
quanto momento de reflexão e debate dos temas ligados à Economia e Sociedade Digitais. 
Registou um total de 196 notícias, com um AVE de 1 180 861 euros. Foi assegurada cober-
tura antes, durante e depois do Congresso no Expresso, Jornal Económico, Público, RTP, 
Jornal de Negócios, Observador e ECO, entre outros.

NÚMERO DE NOTÍCIAS PUBLICADAS EM 2022 NOS MEDIA

Total notícias TV Imprensa Online
4152021 9 91 316
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A invasão da Ucrânia pela Rússia, numa guerra que já dura há mais de um ano, teve um forte 
impacto na economia da União Europeia em 2022, numa altura em que estava numa fase de 
plena recuperação de uma pandemia sem precedentes. Empurrada pelos preços da energia e pelas 
disrupções na cadeia de abastecimentos, a inflação disparou a níveis históricos e as economias 
voltaram quase a estagnar, ameaçadas mesmo por uma recessão que acabou por não acontecer. 
Dados do Eurostat mostram que a economia da zona euro cresceu 3,5% e a da UE 3,6% em 2022. Os 
números ficaram acima do previsto, mas revelam um abrandamento no crescimento homólogo do 
PIB, já que no 4º trimestre apenas subiu 1,9% na Zona Euro e 1,8% na UE. Já a inflação situou-se, em 
média, nos 8,4% na zona euro e em 9,2% na UE.

Portugal destacou-se pela positiva neste cenário, apresentando um crescimento acima da média 
europeia.  Dados do INE mostram que a economia nacional subiu 6,7% no total de 2022, avançando 
3,2% nos últimos três meses do ano. O crescimento verificado no total do ano foi o mais alto desde 
1987, impulsionado pela procura interna, apesar da desaceleração do investimento, e do contributo 
da procura externa líquida, que foi positivo. A inflação média do país ficou nos 8,1%, a 4ª mais baixa 
dos 27.

Neste cenário de forte instabilidade e de incertezas, as empresas do mercado nacional continuaram 
a apostar na sua transição para o digital, um passo irreversível ditado pela rápida evolução tec-
nológica, pelas novas tendências do trabalho e por consumidores cada vez mais online.

Os dados do DESI 2022, o índice de Digitalização da Economia e da Sociedade da Comissão Euro-
peia, mostram que o país ocupou o 15º lugar na UE27, com um ganho de uma posição face ao ano 
anterior, mantendo desta forma a sua trajetória de convergência com a média europeia. Desta-
caram-se pela positiva a utilização da tecnologia para a sustentabilidade ambiental, a partilha 
eletrónica de informação, a utilização de IA, a adesão à banda larga e a cobertura de fibra ótica. 
Mas há ainda muito por fazer: Portugal continua na cauda da Europa em percentagem de licen-
ciados em TIC (25º lugar), tem um dos menores usos de dados abertos (23º), assim como baixas 
competências básicas de software (21º), de utilização de redes sociais nas empresas (22º) e de 
utilizadores de e-Government (21º).

Ainda assim, a indústria das TIC terá ultrapassado os cinco mil milhões de euros em 2022, pela 1ª 
vez,  segundo projeções da IDC, mais 3,9% que um ano antes. Grande parte dos investimentos em 
tecnologia e no digital terão sido em novos use cases de transformação digital.

A crescente digitalização das suas atividades continuou em 2022 a ser uma das apostas estratégi-
cas da APDC, embora com alguma retoma do presencial, nos eventos de maior impacto, como o
Digital Business Congress ou o EVOLVE. Mantendo-se e reforçando-se sempre a sua vertente on-
line, de forma a poderem chegar mais longe, abrangendo um elevado número de participantes. Nos 
demais eventos, dominaram os webinars, tendo-se apostado num novo formato digital com os Dot 
Topics, disponibilizados em vídeocast e podcast. Mantivemos o apoio das Associadas Institucionais 
e Patrocinadoras Cisco e Axians, que disponibilizaram a plataforma Webex para a realização dos 
eventos. Em termos internos, manteve-se a opção de a equipa manter um formato de trabalho híbri-
do, assim como a estratégia de redução de custos.

1. INTRODUÇÃO
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2. RESULTADOS POR ATIVIDADES

Reforço de atividades, com o lançamento de novos formatos, assim como a realização do 
Congresso explicam o reforço dos proveitos da Associação. Assim como a contabilização 
das mais-valias com a venda das instalações da APDC, depois do parecer vinculativo da 
Autoridade Tributária de que não há lugar à cobrança de imposto de mais-valias, pelo facto 
da Associação não ter lucrativos. Assim, foi incluído o valor de aquisição inicial das insta-
lações, deduzidas as amortizações efetuadas em anos anteriores.

No total, os proveitos sem alienação das instalações atingiram os 914.518 euros, depois dos 
893.591 euros registados em 2021. Proporcionalmente, também os custos se fixaram em 
933.442 euros (849.167 euros um ano antes). Contabilizando as mais-valias com a venda 
das instalações, a APDC apresentou um resultado líquido positivo de 353.778 euros. Sem 
contabilizar estas mais-valias, o resultado líquido ficou nos 18.510 euros, quando um ano 
antes tinha sido de 49.120 euros.

Em 2022, as receitas de quotizações da Associação fixaram-se em 169.553 euros, pratica-
mente inalteradas face aos valores do ano anterior. As quotizações dos Associados Indivi-
duais ficaram nos 9.758 euros e as quotizações das Associadas Institucionais nos 154.045 
euros.

Verificou-se no exercício de 2022 um ligeiro decréscimo no valor dos Patrocínios Anuais. 
Assim, a APDC registou um total de 436.000 euros de Patrocínios.

A 31 de dezembro de 2022, a APDC tinha como Patrocinadores Silver a Accenture, Altice, 
Capgemini, Devoteam, DXC, Ericsson, Huawei, Nokia, NOS e Vodafone. Eram Patroci-
nadores Bronze a Axians, Cisco, Deloitte, Google, HP, HPE, IBM, Inetum, Kyndryl, Micro-
soft, Minsait, SAS, SAP e Vantage Towers. Esta última empresa, como a Kyndryl, entraram 
como novos Patrocinadores Anuais, na modalidade Bronze, a DXC Technology subiu de 
escalão, passando de Patrocinador Bronze para Silver.

A APDC continuou em 2022 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.  Centrando a sua aposta na 
realização de eventos para debater os temas que marcam o setor e o país, assim como na 
requalificação do talento digital, através do Programa UPskill e do projeto dos Certificados 
Google, assim como do MoU realizado com o IEFP para a criação de um Centro Protocolar 

ASSOCIATIVISMO

PATROCÍNIOS ANUAIS

INICIATIVAS

QUOTAS INDIVIDUAIS
QUOTAS INSTITUCIONAIS 154 045€ 158 504€

ASSOCIATIVISMO 2022 2021
9 758€ 10 675€

PATROCÍNIOS ANUAIS
PATROCÍNIOS 2022 2021

436 000€ 489 625€
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de Formação Profissional Especializada. Investiu-se ainda, para reforçar a aposta das 
empresas na transformação para o digital, mostrando casos de sucesso de mudança, na 
criação de um novo grande evento, que se pretende realizar todos os anos, no 2º semestre, o 
EVOLVE – Digital Business Transformation. 

A APDC manteve em 2022 as suas quatro secções para áreas específicas de atuação: 
outsourcing, realidade aumentada e virtual, empreendedorismo digital e cidades 
saudáveis e sustentáveis.

No caso da Secção RA | RV, e tendo em conta a evolução do mercado e a relevância crescente 
que tem vindo a assumir o metaverso, optou-se pela alteração da sua denominação, que 
passou agora a ser Secção Metaverso.

A área dos conteúdos registou custos num total de 31.338 euros. A revista COMUNICAÇÕES 
continuou a ser publicada apenas em formato digital. Relativamente ao Diretório das TIC, 
manteve-se a decisão de produção de forma autónoma pela APDC, procedendo-se na edição 
de 2022 a várias otimizações e inovações. Os custos com as plataformas online duplicaram, 
com aposta no reforço da presença da APDC.

SECÇÕES

CONTEÚDOS E PLATAFORMAS ONLINE

PARCERIAS
PROGRAMA UPSKILL
DIGITAL EVENTS
DIGITAL BUSINESS CONGRESS

20 000€ 4 378€

INICIATIVAS 2022 2021
-4 150€ 675€

-47 603€ -51 652€
14 459€ -6 574€

SECÇÃO PORTUGAL OUTSOURCING
SECÇÃO REALIDADE AUMENTADA |
REALIDADE VIRTUAL

SECÇÃO EMPREENDEDORISMO DIGITAL
SECÇÃO HEALTHY & SUSTAINABLE CITIES

5 750€ 3 059€

SECÇÕES 2022 2021
0€ 0€

0€ 0€
0€ 0€

REVISTAS E DIRETÓRIO GLOBAL TIC
PLATAFORMAS ONLINE -6 570€ -3 000€

CONTEÚDOS 2022 2021
-24 768€ -28 325€

ESTRUTURA

A rúbrica de recursos humanos fixou-se no exercício de 2022 nos 309.059 euros, desta-
cando-se a entrada, com contratos sem termo, de dois novos colaboradores, para o processo 
de reinvenção para o digital e para a gestão do Projeto de Certificados Profissionais Google 
e a operacionalização do Programa UPskill.

Os gastos gerais ficaram nos 91.874 euros e a rúbrica de depreciação e outros gastos nos 
15.5840 euros.
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3. ANÁLISE DA DEMONSTRAÇÃO DE 
RESULTADOS

4. ANÁLISE DO BALANÇO

5. OUTRAS NOTAS 

6. PROPOSTA PARA A APLICAÇÃO DOS 
RESULTADOS

7. PERSPETIVAS PARA 2023

No exercício de 2022, a APDC contabilizou um total de rendimentos com Alienação das 
Instalações de 1.287.220 euros.  Os gastos operacionais evidenciaram um montante de 
933.442 em termos homólogos. No total, a Associação apurou um resultado liquido de 
positivo de 353.779 euros, contabilizando as mais-valias realizadas com a venda das insta-
lações. Sem estas mais-valias, ficou nos 18.510 euros.

A 31 de dezembro de 2022, o ativo da APDC era de 1.506.163 euros. O total do passivo fixa-
va-se nos 412.413 euros, evidenciando uma autonomia financeira de 72% em 2022.

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.

A Direção da APDC propõe que o saldo da conta de Resultados Líquidos apurados no exer-
cício de 2022, no valor de 353.779 euros, transite para a conta de Resultados Transitados.

Os efeitos da guerra na Ucrânia continuam a impactar fortemente a economia europeia e, 
apesar das previsões afastarem um cenário de recessão para este ano, tudo dependerá da 
evolução da situação.  Para já, a inflação galopante, que bateu níveis históricos, e a subida 
agressiva das taxas de juro, estão a impactar fortemente todos os europeus, que registam 
perdas de rendimentos reais, o que está na base de um aumento da conflitualidade social, 
assim como de alguns movimentos de protecionismo que se começam a intensificar.

Os mais recentes indicadores do Eurostat mostram uma estabilização do desemprego em 
janeiro, para 6,7% na Zona Euro e 6,1% na UE27, mantendo-se estáveis há três meses con-
secutivos. Portugal registou, no entanto, uma tendência contrária, com um agravamento 
para 7,1%, acima da média europeia. Também a inflação apresentou, em fevereiro deste 
ano, uma desaceleração pelo 4º mês consecutivo, fixando-se a média nos 8,5%. Mais uma 
vez, o nosso país ficou acima da média, com 8,6%.

RECURSOS HUMANOS
GASTOS GERAIS
DEPRECIAÇÃO E OUTROS GASTOS

-91 874€ -82 199€

ESTRUTURA 2022 2021
-309 059€ -287 117€

-15 840€ -11 811€

RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS 202262



De acordo com as previsões macroeconómicas de inverno de Bruxelas, divulgadas em 
meados de fevereiro, parece estar afastada a recessão da economia portuguesa este ano, já 
que o crescimento foi revisto em alta, para 1%, prevendo-se uma melhoria a partir do 2º tri-
mestre, e a inflação em baixa, de 5,4%. O Banco de Portugal é ainda mais otimista e, apesar 
de reconhecer riscos, antecipa um reforço da economia nacional de 1,5% em 2023, com a 
inflação a ficar nos 5,8%. Mas não restam dúvidas de que há uma enorme desaceleração, 
como confirmam as estimativas do Conselho de Finanças Públicas: entre 2022 e 2026, os 
ganhos serão sempre inferiores a 2%, sendo este valor alcançado apenas em 2026.

Este será também o ano da implementação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), 
que aposta muito na transformação para o digital, o que deverá acelerar os investimentos 
tecnológicos no mercado nacional e dinamizar o setor das TIC. Aliás, há vários estudos 
que confirmam que as empresas pretendem aumentar o seu investimento na digitalização, 
apostando em áreas como o big data, o blockchain, a inteligência artificial ou o metaverso, 
assim como na cibersegurança e na automatização. A IDC estima que os investimentos 
diretos em transformação digital vão acelerar para um crescimento anual médio de 16,5% 
entre 2022 e 2025. Como consequência deste crescimento, a transformação digital vai 
representar 50% de todo o investimento nacional em TIC até final de 2025.

Perante estas perspetivas, a APDC planeia realizar um plano de atividades similar ao de 
2022, consolidando algumas das novas iniciativas que foram lançadas, com destaque para 
o EVOLVE. Vamos ainda reforçar a componente presencial do Congresso, para dinamizar 
e potenciar o networking, tão importante para o setor, continuando a tirar, em paralelo, 
todos os benefícios e potencialidades do digital para chegar mais longe e trazer ao evento 
oradores inspiracionais. O talento continuará a ser uma forte aposta, com a 3ª edição do 
UPskill, os novos Certificados Google em fase de atribuição e a criação do Centro de For-
mação Profissional Especializada para o Digital.

A mudança de instalações da APDC continuará a ser uma das grandes missões para 2023, 
num processo que está já em curso e que se pretende seja concretizado o mais rapidamente 
possível. Desta forma, a APDC ficará com uma nova sede totalmente adaptada às novas 
formas de trabalho e preparada para disponibilizar maior valor aos nossos Associados. 
Temos de, continuamente, saber como nos adaptar aos requisitos, sempre em mudança, 
do mercado e dos nossos Associados, e, em paralelo, saber endereçar outros públicos-alvo, 
para potenciar uma APDC cada vez mais forte e com voz ativa no país.

Centrada nos seus Associados, o trabalho da APDC continuará centrado no setor das TIC 
e Media, no ecossistema digital e no processo de digitalização. Esta é uma missão que tem 
de ser desenvolvida sempre em parceria e colaboração, e com o apoio dos nossos Patro-
cinadores. São eles que permitem que avancemos e concretizemos todos os anos o nosso 
Plano de Atividades!

A Direção da APDC agradece ao Conselho Fiscal e ao Auditor Externo os contributos im-
portantes e a colaboração prestada durante o ano de 2022.
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