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Um sistema operativo numa infra-estrutura hiperconvergente 
(HCI) à medida para modernizar as operações on-premises 
com gestão e capacidades nativas da cloud.  

As vantagens da computação cloud podem parecer difíceis de 
concretizar quando tem de manter a maior parte dos dados 
on-premises, e ligar à cloud não é assim tão fácil. Foi por isso 
que a Microsoft e a Fujitsu se uniram para lhe fornecer um 
data center on-premises com capacidades nativas da cloud e 
que lhe permite criar um verdadeiro ambiente hybrid cloud.

Connect your datacenter 
to the cloud with Microsoft 
and Fujitsu’s PRIMEFLEX for 
Microsoft Azure Stack HCI

The advantages of cloud computing can seem hard to 
realize when you need to keep some or most of your data 

 

on-premises, and connecting to the cloud is easier said than 
done. That’s why Microsoft and Fujitsu teamed up to provide 
your on-premises datacenter with cloud-native capabilities 
that enable you to create a real hybrid cloud environment. 

A purpose-built, hyper-converged infrastructure (HCI) 
operating system for modernizing on-premises operations 
with cloud-native capabilities and management. 

COMES WITH THE CLOUD 
Hybrid by design
Azure Stack HCI is delivered as an Azure subscription 
service, which means you can connect your 
virtualized workloads to cloud-based services for 
backup, monitoring, identity access management, 
security, and more. You’ll automatically have the latest 
feature and security updates.

CERTIFIED RELIABILITY

PRIMEFLEX for Microsoft Azure  
Stack HCI is a validated node hardware from Fujitsu 

to extend your on-premises datacenter to the cloud 
with Azure Stack HCI. Fujitsu also provides consulting, 
installation, and support services for pre-tested and 

• Designed for remote management

• Built with native disaster recovery

• Provides stretch clustering across 
rooms, buildings, or cities

• Powered by Fujitsu PRIMERGY 
standard x86 servers

• Leading price/performance and 
extremely low failure rates below 
market average

• Single point of contact for support  
for complete technology stack

HCI is the modern way to 
deploy servers in datacenters  

the edge. 
 

80percent 
 

of surveyed Microsoft 
customers plan to increase 

 

their investment in HCI.

HCI é a forma moderna de instalar  
servidores em data centers, em  
escritórios remotos e na edge.  

80% 
dos clientes Microsoft inquiridos  
planeia aumentar o seu investimento  
em HCI

VEM COM A CLOUD
Hybrido por design 

O Azure Stack HCI é disponibilizado enquanto serviço  
de subscrição Azure, o que significa que pode ligar os 
seus volumes de trabalho virtualizados a serviços de 
backup, monitorização, gestão de identidades para  
acesso, segurança e muito mais com base na cloud. 

FIABILIDADE CERTIFICADA 
PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCI  
 
É um nó de hardware validado da Fujitsu e  
certificado pela Microsoft, e é a forma mais fácil e 
mais rápida de estender o seu datacenter  
on-premises para a cloud com Azure Stack HCI. 

AS FERRAMENTAS QUE CONHECE  
A forma mais fácil de ser híbrido 
  
Não tem tempo para aprender a trabalhar com novas
ferramentas ou para remodelar as operações?  
Instale controladores de hardware e actualizações de
software com um clique no Windows Admin Center,  
que está sempre ao seu dispor para gerir a  
infra-estrutura. Faça a gestão HCI, máquinas virtuais 
e recursos Azure lado a lado com uma ferramenta: 
PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCI.

PAY AS YOU GO  
Escale com custos previsíveis 
  
Com os nós validados Fujitsu Azure Stack HCI, pode 
optimizar os seus custos com base nas suas
necessidades. O serviço é facturado mensalmente a 
uma taxa de subscrição previsível que tem por base 
o número de cores físicos de processamento.
Comece com dois nós para a edge e uso local, e 
escale à medida das necessidades da sua empresa.

Para saber mais acerca da integração do seu datacenter com a cloud através
da implementação do PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCI, visite

https://www.fujitsu.com/emeia/pf4ashci ou contacte-nos para o 800 10 40 40  

Ligue o data center à cloud 
com a Microsoft e o 
“PRIMEFLEX for Microsoft 
Azure Stack HCI” 
da Fujitsu

Modernize with Windows Server 2022 
The cloud ready operating system that boosts on premises investments with hybrid capabilities.
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Um sistema operativo numa infra-estrutura hiperconvergente 
(HCI) à medida para modernizar as operações on-premises 
com gestão e capacidades nativas da cloud.  

As vantagens da computação cloud podem parecer difíceis de 
concretizar quando tem de manter a maior parte dos dados 
on-premises, e ligar à cloud não é assim tão fácil. Foi por isso 
que a Microsoft e a Fujitsu se uniram para lhe fornecer um 
data center on-premises com capacidades nativas da cloud e 
que lhe permite criar um verdadeiro ambiente hybrid cloud.

Connect your datacenter 
to the cloud with Microsoft 
and Fujitsu’s PRIMEFLEX for 
Microsoft Azure Stack HCI

The advantages of cloud computing can seem hard to 
realize when you need to keep some or most of your data 

 

on-premises, and connecting to the cloud is easier said than 
done. That’s why Microsoft and Fujitsu teamed up to provide 
your on-premises datacenter with cloud-native capabilities 
that enable you to create a real hybrid cloud environment. 

A purpose-built, hyper-converged infrastructure (HCI) 
operating system for modernizing on-premises operations 
with cloud-native capabilities and management. 

COMES WITH THE CLOUD 
Hybrid by design
Azure Stack HCI is delivered as an Azure subscription 
service, which means you can connect your 
virtualized workloads to cloud-based services for 
backup, monitoring, identity access management, 
security, and more. You’ll automatically have the latest 
feature and security updates.

CERTIFIED RELIABILITY

PRIMEFLEX for Microsoft Azure  
Stack HCI is a validated node hardware from Fujitsu 

to extend your on-premises datacenter to the cloud 
with Azure Stack HCI. Fujitsu also provides consulting, 
installation, and support services for pre-tested and 

• Designed for remote management

• Built with native disaster recovery

• Provides stretch clustering across 
rooms, buildings, or cities

• Powered by Fujitsu PRIMERGY 
standard x86 servers

• Leading price/performance and 
extremely low failure rates below 
market average

• Single point of contact for support  
for complete technology stack

HCI is the modern way to 
deploy servers in datacenters  

the edge. 
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of surveyed Microsoft 
customers plan to increase 

 

their investment in HCI.

HCI é a forma moderna de instalar  
servidores em data centers, em  
escritórios remotos e na edge.  

80% 
dos clientes Microsoft inquiridos  
planeia aumentar o seu investimento  
em HCI

VEM COM A CLOUD
Hybrido por design 

O Azure Stack HCI é disponibilizado enquanto serviço  
de subscrição Azure, o que significa que pode ligar os 
seus volumes de trabalho virtualizados a serviços de 
backup, monitorização, gestão de identidades para  
acesso, segurança e muito mais com base na cloud. 

FIABILIDADE CERTIFICADA 
PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCI  
 
É um nó de hardware validado da Fujitsu e  
certificado pela Microsoft, e é a forma mais fácil e 
mais rápida de estender o seu datacenter  
on-premises para a cloud com Azure Stack HCI. 

AS FERRAMENTAS QUE CONHECE  
A forma mais fácil de ser híbrido 
  
Não tem tempo para aprender a trabalhar com novas
ferramentas ou para remodelar as operações?  
Instale controladores de hardware e actualizações de
software com um clique no Windows Admin Center,  
que está sempre ao seu dispor para gerir a  
infra-estrutura. Faça a gestão HCI, máquinas virtuais 
e recursos Azure lado a lado com uma ferramenta: 
PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCI.

PAY AS YOU GO  
Escale com custos previsíveis 
  
Com os nós validados Fujitsu Azure Stack HCI, pode 
optimizar os seus custos com base nas suas
necessidades. O serviço é facturado mensalmente a 
uma taxa de subscrição previsível que tem por base 
o número de cores físicos de processamento.
Comece com dois nós para a edge e uso local, e 
escale à medida das necessidades da sua empresa.

Para saber mais acerca da integração do seu datacenter com a cloud através
da implementação do PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCI, visite

https://www.fujitsu.com/emeia/pf4ashci ou contacte-nos para o 800 10 40 40  

Ligue o data center à cloud 
com a Microsoft e o 
“PRIMEFLEX for Microsoft 
Azure Stack HCI” 
da Fujitsu

Modernize with Windows Server 2022 
The cloud ready operating system that boosts on premises investments with hybrid capabilities.



SONY ANUNCIA NOVO 
DIRETOR-GERAL PARA A 
PENÍNSULA IBÉRICA
Protagonistas

A Sony anunciou a nomeação de 
Andreu Casasnovas como Diretor 
Geral da Sony Iberia. Casasnovas 
foi selecionado para assumir a 
direção da filial da empresa em 
Espanha e Portugal após ter acumu-
lado experiência como Diretor do 
segmento de Áudio e Vídeo na Sony 
Europe. O novo Diretor-Geral da 
Sony Iberia substitui, assim, Alberto 
Ayala, que ocupava o cargo desde o 
final de 2018 e que voltará à Sony 
Europe para desenvolver novos tra-
balhos a nível continental.

CLARANET PORTUGAL 
NOMEIA NOVO DIRETOR DE 
CIBERSEGURANÇA

Protagonistas David Grave foi 
nomeado Cybersecurity Director 
da Claranet em Portugal, na 
sequência da estratégia da empresa 
em reforçar a aposta no setor da 
Cibersegurança como abordagem 
transversal às várias áreas das 
IT em que opera – sobretudo ao 
nível de cloud, data e workplace. 
David Grave integrou a Claranet 
em 2018 como Senior Consultant, 
apoiando clientes em áreas de 
business continuity, IT governance, 
compliance, RGPD.

LOGICALIS REFORÇA EQUIPA 
EM PORTUGAL
Protagonistas A Logicalis 
Portugal anunciou o reforço da 

sua equipa de desenvolvimento 
de negócio com destaque nas 
áreas de digital workplace, ciber-
segurança e cloud híbrida e data 
center, com a contratação de dois 
novos BDM. Paulo Coito assume 
o cargo de Digital Workplace 
Business Development Manager, 
enquanto Tiago Luís assume o 
cargo de Cybersecurity Business 
Development Manager.

CAPGEMINI ANUNCIA NOVA 
DIRETORA DE RECURSOS 
HUMANOS

Protagonistas A Capgemini 
contratou Filipa Esteves como 
Diretora de Recursos Humanos 
para o mercado nacional. A nova 
responsável, que passa também 
a ser membro da Comissão 
Executiva da Capgemini e 
que reporta diretamente à 
Administradora-Delegada da 
empresa, tem como missão gerir 
os desafios na atração de novos 
talentos com propostas diferencia-
doras e inovadoras, entre outros.

WESTCON-COMSTOR 
DISTRIBUI SOLUÇÕES DA 
CLAROTY
Parcerias A Westcon-Comstor 
assinou um novo acordo de dis-
tribuição com a Claroty, empresa 
de segurança para sistemas ciber- 
-físicos (CPS) na indústria, saúde e 
empresas. A Parceria trará as prin-
cipais soluções da Claroty para 
os mercados EMEA, incluindo a 
Claroty Platform e Medigate by 
Claroty, na sequência da recente 

aquisição da empresa de segu-
rança IoT para o setor da saúde.

EXCLUSIVE NETWORKS 
CRESCE EM 2021
Resultados A Exclusive Networks 
anunciou os seus resultados finan-
ceiros para o ano de 2021. A 
empresa revela um total de 3,3 mil 
milhões de euros em vendas brutas 
reportadas, um crescimento de 
15,1%, ano a ano. Os resultados, 
cujo lançamento foi aprovado pelo 
Conselho de Administração a 29 de 
março, refletem, ainda, um EBITA 
ajustado de 119,2 milhões de euros, 
mais 10%, e um rendimento líquido 
ajustado de 72,6 milhões de euros, 
mais 85,1%, a nível anual.

SYONE FATURA PERTO DE 12 
MILHÕES DE EUROS EM 2021
Resultados Após dois anos de cres-
cimento moderado, a Syone faturou 
11,8 milhões de euros em 2021, e 
cresce acima dos 10% em relação 
a 2020. A acompanhar a tendência 
do ano anterior, o primeiro tri-
mestre de 2022 terminou com um 
crescimento de 18% em relação 
ao período homólogo, sendo uma 
consequência do processo de trans-
formação na área comercial e da 
estratégia de go-to-market.

WINSIG CRESCE E 
ULTRAPASSA OS SETE 
MILHÕES DE EUROS EM 
RECEITAS
Resultados A Winsig fechou o ano 
de 2021 com 7,1 milhões de euros de 
volume de negócios, atingindo um 
crescimento de 12% face a 2020. 
A empresa alcança, assim, pelo 
13.º ano consecutivo, resultados 
bastante auspiciosos, num ano em 
que conquistou 50 novos clientes e 
contratou 13 novos colaboradores.

INVESTIMENTO EM 
INFRAESTRUTURA CLOUD 
ULTRAPASSA OS 73 MIL 
MILHÕES EM 2021
Mercados De acordo com um 
novo estudo da IDC, os gastos 

com produtos de infraestrutura 
de computação e armazenamento 
para infraestrutura cloud, incluindo 
ambientes dedicados e partilhados, 
aumentaram 13,5% ano a ano no 
quarto trimestre de 2021 para 21,1 
mil milhões de dólares. Os últimos 
três meses do ano tornam-se, assim, 
no segundo trimestre consecutivo 
de crescimento ano a ano, uma vez 
que as restrições da cadeia de valor 
esgotaram os stocks dos fornecedores 
nos últimos trimestres. Para todo o 
ano de 2021, os gastos com infraes-
trutura cloud totalizaram 73,9 mil 
milhões de dólares, um aumento de 
8,8% em relação a 2020.

VENDAS MUNDIAIS DE 
SMARTPHONES RECUAM 11%
Mercados As vendas mundiais de 
smartphones caíram 11% devido a 
condições económicas desfavorá-
veis e uma procura sazonal lenta 
no primeiro trimestre de 2022, 
indica a Canalys. Segundo os 
dados mais recentes, a Samsung 
liderou o mercado com uma quota 
de mercado de 24%, a Apple apa-
rece na segunda posição, com um 
primeiro trimestre sólido graças 
à crescente procura pelo iPhone 
13, e a Xiaomi ficou em terceiro 
lugar devido ao desempenho da 
série Redmi Note.

MERCADO DE DISPOSITIVOS 
PARA CASA INTELIGENTE 
CRESCE A DOIS DÍGITOS
Mercados O mercado mundial 
de dispositivos domésticos inteli-
gentes cresceu 11,7% em 2021, em 
comparação com 2020, com mais 
de 895 milhões de dispositivos ven-
didos, de acordo com o Worldwide 
Quarterly Smart Home Device Tracker 
da IDC. Apesar da volatilidade do 
mercado devido à pandemia e o 
seu impacto nas cadeias de valor, 
bem como nos choques do lado 
da procura, a IDC antecipa que o 
mercado mundial de dispositivos 
para casa inteligente vá assistir 
a um crescimento constante nos 
próximos cinco anos. 
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A Ingecom realizou no dia 28 de abril, um evento dedicado 
a cibersegurança onde os fabricantes representados pela 
distribuidora de valor acrescentado e os seus Parceiros 
realizaram ‘encontros rápidos’.
Estes ‘encontros rápidos’ permitem que os fabricantes 

apresentem as suas ofertas e tirem dúvidas a um grupo mais pequeno 
de Parceiros, que por sua vez ouvem as ofertas que mais lhes interessa.
Os Parceiros têm, assim, acesso a uma dinâmica diferente de evento – de 
‘speed dating’ – onde conseguem saber mais sobre cada um dos fabricantes 
ou ofertas que são mais relevantes para o seu negócio e clientes.
No total, estiveram presentes 16 fabricantes representados pela Ingecom 
– metade do portfólio da distribuidora de valor acrescentado –, nomea-
damente a Allot, a Bitdefender, a Delinea, a Forcepoint, a Forescout, 

a Ivanti, a Kela, a SealPath, a Yubico, a ThreatQuotient, a Rapid7, a 
Medigate, a Netwrix, a Guardicore, a HYPR e a Zimperium.
Ao IT Channel, no dia do evento, Nuno Martins, Country Manager da 
Ingecom em Portugal, referiu que “conseguimos reunir cerca de 140 pes-
soas durante um dia de trabalho. Durante a manhã, foram feitas várias 
sessões individuais em mesas para grupos de oito a dez pessoas – entre 
clientes e Parceiros – e, durante a tarde, várias demos e apresentações 
com mais detalhe. O balanço é extremamente positivo. É inovador e é 
reconhecido por todos os fabricantes e clientes. Saímos daqui com muitas 
oportunidades identificadas e com continuidade para futuras ações, seja 
de forma direta pelos fabricantes que não têm presença cá, mas agora 
estão mais próximos dos clientes, seja por acompanhamento por parte 
da Ingecom e dos Parceiros”. 

INGECOM REALIZA ‘ENCONTROS 
RÁPIDOS’ ENTRE PARCEIROS E 
FABRICANTES
Num evento em Cascais, no dia 28 de abril, a Ingecom 
reuniu os seus Parceiros e fabricantes numa série de 
‘encontros rápidos’ que permitiu apresentar a sua 
oferta de cibersegurança.

Apresentação de candidaturas decorre a partir de dia 13 de maio

PRR CONTA COM INVESTIMENTO DE 55 MILHÕES DE EUROS PARA 
APOIAR 30 MIL EMPRESAS

Está prevista a criação de 25 
Aceleradoras de Comércio Digital 
tendo em vista apoiar, pelo 
menos, 30 mil empresas, com um 
investimento total de 55 milhões 

de euros, no âmbito do Plano de Recuperação 
e Resiliência (PRR). A apresentação das can-
didaturas ao concurso para as Aceleradores 
poderá ser feita via formulário eletrónico, entre 
os dias 13 de maio e 1 de julho, e o Aviso foi 
desenvolvido e lançado pelo IAPMEI, pela 
Portugal Digital, e pela Direção-Geral das 
Atividades Económicas (DGAE). 
O projeto pretende garantir a ação direta 
junto das micro e pequenas e médias empresas 
(PME), o acompanhamento personalizado 

para o crescimento, o apoio de proximidade 
na inovação e adoção de novas tecnologias. 
As candidaturas estão abertas a consórcios de 
associações empresariais e similares, represen-

tativas destes setores, que contemplem uma 
atuação regional e local em todo o país. 
É de notar que serão valorizados os projetos 
com maior abrangência territorial e capacidade 
de envolver os agentes locais. As Aceleradoras 
de Comércio Digital pretendem promover a 
maturidade digital das empresas dos setores 
do comércio e serviços de porta aberta ao con-
sumidor e apoiá-las a enfrentarem os desafios 
inerentes à adoção de novas tecnologias. 
Através do apoio com recursos humanos, fer-
ramentas e intermediação no acesso a serviços 
de transformação digital, as PME vão contar 
com o acompanhamento das Aceleradoras no 
terreno e em proximidade. Todas as condições 
de elegibilidade e mais informações sobre o 
Aviso estão disponíveis no website do IAPMEI, 
da Portugal Digital, ou da DGAE. 



A Brother aplicou mais de 100 anos de inovação na sua mais recente gama de
impressoras de etiquetas, recibos e pulseiras.

Fornecemos soluções de impressão desenvolvidas por especialistas e com as suas
necessidades industriais em mente.

Para si, que é  
especialista em
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Nós, somos os especialistas em impressãoistica

Descubra, agora, a nossa ampla
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De acordo com dados da Canalys, as 
receitas do mercado mundial de PC 
cresceram 15% durante o primeiro 
trimestre de 2022, mas o número de 
unidades vendidas diminuiu 3%.

As receitas de IT e serviços 
empresariais a nível global deverão 
crescer 5,6% em 2022.

ANALISTAS PREVEEM CRESCIMENTO ESTÁVEL 
NO MERCADO DE IT E SERVIÇOS EMPRESARIAIS

que as unidades vendidas em todo o mundo de 
desktops e notebooks caíram 3% anualmente 
para 80,1 milhões de unidades num cenário de 
grande turbulência geopolítica e diminuição da 
demanda do consumidor. A receita, no entanto, 
atingiu 70 mil milhões de dólares, uma vez que 
os preços continuaram a subir num mercado 
carente de oferta e onde o apetite dos consumi-
dores por PC mais caros continua a aumentar.
As unidades vendidas de notebooks encolheram 
6% ano a ano para atingir 63,2 milhões de uni-
dades, enquanto o número de desktops cresceu 
13% para atingir os 16,8 milhões de unidades. 
Embora as unidades vendidas tenham sido 
prejudicadas por choques externos, as perspe-
tivas de receita e a confiança na oportunidade 
de longo prazo permanecem altas devido aos 
fortes fundamentos em torno da propriedade 
e uso de PC.

cimento no que concerne a Europa Central 
e Oriental, pelo que esperam que o mercado 
cresça apenas 5,5% e 7,3% em 2022 e 2023, 
respetivamente, abaixo da previsão anterior de 
crescimento de 9% e 10%.
A previsão de crescimento a curto prazo na 
Europa Ocidental foi ajustada; a IDC prevê 
que a região cresça mais de 6% em 2022, um 
aumento de 280 pontos base em comparação 
com a última previsão. A IDC nota os investi-
mentos financiados pela UE, a impulsionar os 
gastos com os serviços. 

A Lenovo permaneceu como o principal for-
necedor no mercado de PC no primeiro tri-
mestre de 2022, com vendas de 18,2 milhões 
de unidades, com uma queda anual de 10%. 
A HP ficou em segundo lugar, mas sofreu 
o maior declínio entre os cinco principais 
fornecedores, uma vez que as suas unidades 
vendidas caíram 18% ano a ano para 15,8 
milhões de unidades. A Dell, terceira colo-
cada, registou um crescimento saudável de 
6%, com as suas vendas a atingirem as 13,7 
milhões de unidades devido ao seu forte foco 
comercial. A Apple e a Asus também tiveram 
crescimento, aumentando as vendas em 8% 
e 24% e ocupando a quarta e quinta posi-
ções, respetivamente. Isso marca o primeiro 
trimestre em que a Asus garantiu um lugar 
no ranking dos cinco principais fornecedores 
desde o terceiro trimestre de 2017.  

MERCADO DE PC VÊ RECEITAS CRESCER, 
MAS UNIDADES VENDIDAS A DIMINUIR NO 
PRIMEIRO TRIMESTRE

A IDC acredita que o mercado vai continuar 
em expansão ao longo dos próximos anos a 
uma taxa de entre 4 e 5%, o que representa 
um aumento global de 40 a 80 pontos base por 
ano, aumentando a taxa de crescimento a longo 
prazo do mercado para 4,6%, ligeiramente 
acima da previsão anterior de 4,3%.
O mercado de serviços da América do Norte, 
Centro e Sul, deverá crescer 5,3% em 2022, 
mais 150 pontos base do que a previsão de 
outubro de 2021. A tendência é atribuída a 
uma recuperação económica mais rápida e ao 
impacto da inf lação, acredita a IDC.
Para a EMEA, a previsão de crescimento para 
2022 cresceu em mais de 220 pontos base. 
Apesar de a Europa ser a região mais afetada 
pelo conflito entre a Ucrânia e a Rússia, a pers-
petiva da IDC é positiva, com algum decres-

A IDC prevê que as receitas de IT 
e serviços empresariais a nível 
global cresçam 5,6% em 2022, 
um aumento de 160 pontos 
base face à previsão inicial de 

outubro de 2021 da IDC. A mudança positiva 
na visão do mercado ref lete ações de grandes 
fornecedores de serviços, uma melhoria nas 
perspetivas económicas (em comparação com 
o previsto anteriormente) e o impacto inf la-
cionista no mercado de serviços, ligeiramente 
compensado pelo impacto negativo do conflito 
entre a Ucrânia e a Rússia.

O mercado de PC teve um 
início saudável em 2022, 
com a receita geral a crescer 
mais de 15%, apesar do pri-
meiro declínio de unidades 

vendidas desde o primeiro trimestre de 2020. 
Os dados mais recentes da Canalys mostram 
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Shortage – Pesadelo no Canal
A falta intermitente de hardware para entrega está a deixar 
o Canal à beira de um ataque de nervos. Quais as razões e 
para quando a normalização?
por Jorge Bento 

Para preparar uma simples proposta de fornecimento para 
um cliente é preciso, no mínimo, previsibilidade sobre dois 
fatores: disponibilidade do produto e preço. 
Quando ambos se tornam uma incógnita, a atividade comer-
cial passa a ser uma roleta.

A COVID-19, com os seus confinamentos e interrupções na cadeia de 
fornecimento, veio agravar uma situação que já estava instalada: a falta 
de stocks de semicondutores.
Qual é a razão de fundo por detrás da escassez de componentes e qual 
a previsão para que a oferta volte a encontrar a crescente procura são as 
perguntas mais frequentes que os Parceiros colocam aos seus fornecedores.

COVID-19 VS. PRODUÇÃO
Compreender como a COVID-19 impactou o supply chain é fácil entender 
porque todos nós vivemos os confinamentos e entendemos como encerrar 
atividades em emergência impacta a disponibilidade, tanto ao nível da 
produção como da sua distribuição. Mais difícil é ter a visibilidade sobre 
as cadeias de produção que nas últimas décadas se tornaram absurda-
mente complexas; para montar uma simples impressora, por exemplo, 
muitas dezenas de fornecedores diferentes, em localizações geográficas 
totalmente díspares, têm de contribuir de forma síncrona para o “tapete” 
da fábrica, por sua vez, todos eles dependentes a montante de outras 
cadeias complexas.

Há alguma novidade aqui? Nada de novo a não ser que, de acordo 
com a prestigiada IEEE, comparando com o ano 2000, o número de 
empresas envolvidas em toda a cadeia de fornecimento a montante de 
uma qualquer indústria eletrónica tenha triplicado, assim como a ine-
rente dispersão geográfica. 

Desta forma, fica fácil de entender porque o fecho de um qualquer hub 
no mundo pode causar o caos. Xangai, que possui o maior porto da 
China , está, em maio de 2022, imerso num interminável engarrafa-
mento naval causado pela política “COVID Zero” de Pequim.

A montanha russa do mercado de semicondutores pode passar de um crescimento de 30% 
num ano, a uma recessão de igual amplitude no ano seguinte com consequência nos preços 

(fonte:Statista)

UMA INDÚSTRIA CÍCLICA E BIPOLAR
A escassez de componentes eletrónicos, nomeadamente microprocessa-
dores, é muito anterior à COVID-19 e acompanha a própria história da 
microeletrónica desde 1988 com a explosão do PC, altura em que o Chip 
Shortage entrou definitivamente no léxico da indústria.
A indústria de semicondutores, nomeadamente dos integrados, é bipolar: se 
há anos onde as fábricas pedem aos seus trabalhadores que abdiquem total-
mente das suas férias para satisfazer as encomendas, há outros momentos 
negros do ciclo onde há enceramentos, despedimentos e até falências.
Portugal conhece na pele um dos muitos casos de encerramentos causados 
por excesso de oferta e baixos preços: a Qimonda, em Vila do Conde, 
uma fábrica da Infinion (ex-Siemens semicondutores) faliu em 2009, 
deixando 1.700 trabalhadores altamente qualificados no desemprego. 
Dois anos antes, esta fábrica tinha sido a maior exportadora portuguesa. 
Para além de problemas na casa-mãe, o preço das memórias DDR3 caiu 
depois de um escândalo de concertação de preços. 

Este é apenas um dos muitos casos tumultuosos de uma indústria onde 
o capital intensivo, investimentos galáticos em novas fábricas, longos 
tempos de preparação industrial, ciclos de rentabilização de investimento 
curtos, levaram a uma postura muito conservadora pautada pelo excesso 
de prudência face às necessidades da procura. 
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LANÇAR BALDES DE DÓLARES E EUROS PÚBLICOS PARA O 
PROBLEMA
Ao contrário do que parece ser a atual perceção pública, a tecnologia 
dos chips e de outros semicondutores avançados, ainda é, de facto, quase 
exclusivamente dominada pelos países ocidentais e pelos seus aliados 
estratégicos orientais. Os dez maiores detentores de propriedade intelec-
tual são todos americanos, europeus, japoneses ou sul coreanos.
O problema é que a maioria das marcas não tem “chão de fábrica”, 
pelo que o processo litográfico chamado foundry é, na maior parte dos 
casos, sub-contratado aos chamados pure-play, e entre esses destaca-se as 
taiwanesas TSMC e UMC ou a chinesa SMIC.

2024 - AFINAL A CULPA É DAS LENTES
No final do mês de abril, Pat Gelsinger, CEO da Intel, afirmou que 
o shortage no maior fabricante do mundo não poderia ser totalmente 
ultrapassado até 2024. De acordo com Gelsinger, mesmo o aumento 
de produção em instalações existentes depende do fabricante holandês 
de máquinas litográficas ASML. Na verdade, a Europa detém a única 
empresa capaz de fabricar as complexas máquinas de impressão das 
bolachas de silício quando falamos de altas densidades de transístores.

Um técnico monta as lentes de uma máquina litográfica na fabrica da ASML de Veldhoven, 
Paises Baixos. A ASML é o único fabricante mundial com esta tecnologia de ponta.

Gigantes como a Qualcomm, Broadcom, ARM, AMD, Nvidia, Apple, 
IBM e muitos outros, detêm a inovação, a tenologia e as patentes, mas 
não os produzem, nem os testam e embalam. Isso não era um problema 
até as relações Ocidente vs. China, começarem a deteriorar ainda no con-
sulado Barack Obama e de forma muito mais dura com Trump. Taiwan 
ganhou após a invasão da Ucrânia um sentido de ainda maior urgência. 
A Ilha Formosa é uma protegida do Ocidente, mas é reconhecidamente 
parte da China continental que não esconde o seu desejo de a integrar. 
Um conflito no mar da China colocava o mundo digital de joelhos.
Mesmo sem o sentido da atual emergência geoestratégica, há mais de 
dois anos que o Ocidente entendeu que para ter “chão de fábrica” em 
território seguro teria de apoiar com dinheiro público a construção de 
novas fábricas, porque os privados sozinhos ou não querem, ou não 
conseguem arriscar tal volume de dinheiro.
Nascem, assim, os programas CHIPS for America Act que vale 52 mil 
milhões de dólares do Tio Sam, e o equivalente europeu, mais recente, 
o European Chips Act, que vale 43 mil milhões de euros, 11 dos quais 
diretamente do orçamento europeu e os restantes em financiamento 
assegurado.
Como construir “chão de fábrica” é um longo processo de pelo menos 
três anos, não serão estes programas que nos vão retirar do atual shortage.

Pressionado por estas declarações da Intel, Peter Wennink, o CEO da 
ASML não perdeu tempo a encontrar no país vizinho, a Alemanha, o 
derradeiro responsável por não se fabricarem mais chips. “No próximo 
ano e no ano seguinte haverá escassez”, disse Wennink. “Vamos entregar 
mais máquinas este ano do que no ano passado, mas não será suficiente se 
olharmos para a curva da procura. Nós realmente precisamos aumentar a 
nossa capacidade significativamente mais de 50%. Isso vai levar tempo”.
Para Wennink, o  componente mais crítico das máquinas da ASML são 
as lentes óticas especiais, fabricadas na Alemanha pela Carl Zeiss. É esti-
mado que a construção de “salas limpas”, aquisição de equipamentos e 
formação de trabalhadores na Zeiss leve ainda mais 12 meses até entrega 
de maiores quantidades de lentes à ASML.

2022 E 2023: BOLA DE CRISTAL.
Numa análise de mercado, a JP Morgan Research considera que 2024 
será o ano onde a oferta superará finalmente a procura por incorporação 
de novas fábricas em construção. Não só o shortage terminará, como os 
preços voltarão a descer. Esta análise é  corroborada por muitos analistas.
Mas 2024 está longe, o que podemos esperar a curto prazo?
Sobre a COVID-19, as notícias são animadoras com quase 100% das 
fábricas em laboração plena. A ameaça vem de confinamentos relâmpago 
na China, mas o impacto é, mesmo assim, menor do que no passado.
Do lado da produção, o esforço para o aumento de produção tanto na 
capacidade existente, como na extensão possível de atuais instalações, 
tem, gradualmente, colocado no mercado mais inventário, apesar de 
os stocks continuarem miseravelmente baixos; menos de uma semana de 
reservas contra as 24 semanas no final de 2019.
O forecast indica agora uma progressiva melhoria no segundo semestre 
de 2023. Não será ainda abundância, mas, pelo menos, uma melhor 
previsibilidade do que os Parceiros podem entregar aos seus clientes. 

Ranking Empresa Origem Classe

1 Intel Estados Unidos IDM

2 Samsung Coreia do Sul IDM

3 TSMC Taiwan Pure-play

4 SK Hynix Coreia do Sul IDM

5 Micron Estados Unidos IDM

6 Qualcomm Estados Unidos Fabless

7 Broadcom Estados Unidos Fabless

8 Nvidia Estados Unidos Fabless

9 Texas Instruments Estados Unidos IDM

10 Infineon Alemanha IDM

MAIORES FABRICANTES GLOBAIS DE CHIPS

Raking por volume de vendas em 2020. (fonte:ICinsight.com)
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Durante o mês de março, a 
Microsoft anunciou que o seu 
Partner Network iria evoluir 
para dar uma maior prio-
ridade. Para além de uma 

mudança de nome – agora chama-se Microsoft 
Cloud Partner Program –, o objetivo desta alte-
ração passa por “garantir o sucesso dos clientes 
num futuro cada vez mais digital”.
Em declarações ao IT Channel, Abel Aguiar, 
Diretor Executivo para Canal e Parceiros da 
Microsoft Portugal, explica que a evolução 
das necessidades dos clientes “obrigou a novas 
capacidades dos nossos Parceiros”.
“Para continuar a apoiar os nossos Parceiros, 
simplificámos o nosso Programa, passando a 
ter um único tier alinhado às nossas seis áreas 
de solução, enfocado em criar mais valor para 
o cliente”, justifica Abel Aguiar.

derem serviços, soluções de software ou dispo-
sitivos – alinhados com as principais soluções 
e tecnologias necessárias para expandirem 
os seus próprios ambientes, migrarem para a 
cloud e ajudarem os seus próprios clientes a 
serem bem-sucedidos”.
Por seu lado, os Parceiros não terão mudanças 
significativas. A Microsoft afirma que está a 
trabalhar com o seu Canal para garantir que “a 
3 de outubro teremos todos os nossos Parceiros 
no novo Programa e mais capacitados ainda 
para servir os nossos clientes”. Assim, o Canal 
terá mais cinco meses de preparação para 
“garantir a transição para o novo Programa”.

PARCEIROS MICROSOFT EM PORTUGAL
Definindo-se como uma “partner led company” 
e onde 90% das suas receitas estão associadas 
aos Parceiros, a Microsoft tem, “aproximada-
mente, quatro mil Parceiros” em Portugal “a 
crescer dois dígitos nos últimos cinco anos”, o 
que mostra, segundo Abel Aguiar, “a vitalidade 
do setor de tecnologias de informação no apoio 
a clientes nacionais e internacionais” a partir 
do país.
“Ser um Parceiro Microsoft é uma jornada”, 
diz o representante da Microsoft, que começa 
com a integração no Programa, cuja inscrição 
é gratuita e que é “a chave para exploração da 
comunidade, acesso a ativos de marketing, con-
teúdos de aprendizagem, enablement e avanços 
no processo de intensidade tecnológica”.
Depois, a Parceria entre a Microsoft e o 
Parceiro define-se como “build with”, “go to market 
with” e “co-sell with”. Na primeira dimensão, 
a Microsoft pretende “apoiar os Parceiros no 
desenvolvimento e melhoria das suas soluções, 
expandindo as suas capacidades, impulsio-
nando a adoção de tecnologias da Microsoft 
através de formação e aumentando os lucros”.
Depois, a Microsoft propõe-se a “criar formas 
de gerar procura com o lançamento de cam-
panhas, construção de conteúdos de vendas e 

As necessidades dos clientes obrigam a que os Parceiros tenham outras 
competências. Para fazer face a essas alterações, a Microsoft evoluiu o Partner 
Network para o Cloud Partner Program. 
por Rui Damião

A Microsoft procura fortalecer as capacidades 
digitais, aprofundar as capacidades técnicas 
dos Parceiros e, ao mesmo tempo, simplificar 
o envolvimento entre a própria empresa e os 
seus Parceiros.
O novo Programa da Microsoft foca-se em “seis 
áreas de solução alinhadas com a Microsoft 
Cloud”, nomeadamente “dados e inteligência 
artif icial (Azure), infraestrutura (Azure), 
inovação digital e de apps (Azure), business  
applications, modern work e segurança”.
O Diretor Executivo para Canal e Parceiros 
da Microsoft em Portugal refere que “esta alte-
ração ref lete a enorme transição que está a 
ter lugar nas operações de negócio na cloud e 
como a Microsoft pretende apoiar os Parceiros 
no futuro. O Microsoft Cloud Partner Program 
continua, assim, a ser um local para todos os 
Parceiros da Microsoft – para criarem e ven-

Microsoft simplifica Programa de Canal 
para “garantir o sucesso dos clientes num 
futuro cada vez mais digital”

Abel Aguiar, Diretor Executivo para Canal e Parceiros da Microsoft Portugal

https://www.linkedin.com/in/abel-aguiar-msft/
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constante atualização, crescendo em dimensão 
e em resultados”, acrescenta.
O Diretor Executivo para Canal e Parceiros 
da Microsoft Portugal afirma, ainda, que “a 
evolução das necessidades dos clientes tem, 
também, exigido da parte dos Parceiros novas 
competências”. Nesse sentido, “o valor apor-
tado varia em função do tipo e necessidades do 
cliente, mas também da sua posição no Canal, 
sempre com o objetivo de endereçar as neces-
sidades do cliente através da utilização efetiva 
e correta dos produtos e serviços Microsoft”.

ALIANÇA DE PARCEIROS MICROSOFT
Em 2021, a Microsoft criou a Aliança de 
Parceiros Microsoft em Portugal, que assenta 
em quatro pilares: capacitação digital da socie-
dade; responsabilidade e ética na inteligência 
artificial; sustentabilidade ambiental; e diver-
sidade e inclusão.

Abel Aguiar acrescenta que “a principal van-
tagem é fazer parte de um ecossistema que 
permite escalar iniciativas para a disseminação 
de valores e partilha de conteúdos, começando 
nos mais de 20 mil profissionais dos Parceiros 
que já fazem parte da Aliança e alargando ao 
impacto que estas iniciativas têm nas entidades 
com que os Parceiros se relacionam”. 
“Atualmente, contamos com 50 Parceiros e a 
nossa expectativa é que este número continue 
a aumentar, mostrando a força dos valores e 
pilares que a Aliança defende”, conclui. 

RESUMO
• Novo Microsoft Cloud Partner Program é uma evolução do 
Microsoft Partner Network;
• O novo Programa de Canal começa a funcionar a 3 de outubro;
• Microsoft tem perto de quatro mil Parceiros em Portugal.

marketing e crescimento de novos canais de 
negócio na cloud”. Por fim, trabalhasse “lado 
a lado com os Parceiros, de forma a alavancar 
o ecossistema e chegar a novos clientes”.

MERCADO DE IT
Abel Aguiar refere que o mercado de tecnolo-
gias de informação “está bastante dinâmico, 
com novos players a surgirem todos os dias”, 
principalmente em áreas mais recentes “como 
inteligência artificial, realidade virtual e aumen-
tada e containers” e, ainda, com “aquisições e 
fusões de e entre Parceiros mais estabelecidos 
no mercado”.
“Temos exemplos de Parceiros nacionais em 
Portugal reconhecidos em todas as áreas de 
solução da Microsoft, modern workplace, business 
applications, infrastructure, app innovation, data & AI 
e security, com certificações que os colocam ao 
nível dos melhores do mundo e um percurso de 

Distribuidor e especialista 
em consumíveis
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IP Telecom apresenta 
cloud 100% nacional
A IP Telecom celebrou o lançamento da IPT Cloud, uma cloud 100% nacional 
para oferecer uma infraestrutura escalável que liga Parceiros e fornecedores a 
clientes de forma mais ágil, resiliente e integrada
por Margarida Bento 

Num evento dedicado aos inves-
tidores, clientes e Parceiros, 
a empresa deu a conhecer as 
funcionalidade desta infraes-
trutura, na qual ficará assente 

uma vasta gama de serviços de data center e 
cloud, incluindo alojamento, backup, disaster 
recovery e Desktop-as-a-Service. Usufruindo do 
funcionamento síncrono de três data centers da 
IP Telecom em Lisboa, Porto e Viseu, a IPT 
Cloud permite ter ambientes geridos de forma 
unificada, numa infraestrutura totalmente 
gerida pela IP Telecom, com monitorização 
e assistência técnica 24/7. Oferece, também, 
interoperabilidade com as hyperclouds interna-
cionais, permitindo conectar aplicações e ser-
viços de acordo com as necessidades e objetivos 
do cliente.
O conceito estratégico da IPT Cloud, explica 
Rui Ribeiro, General Manager da IP Telecom, 
existia há já vários anos, e a infraestrutura 
estava preparada para entrar em funciona-
mento em outubro de 2021. Contudo, relata o 
responsável, “decidimos que precisamos de dar 
ouvidos e experienciar a realidade dos clientes 
– não sermos meramente como mecânicos, 
preocupados com o funcionamento do motor, 
mas termos, também, em mente a direção em 
que o carro será conduzido”.

RESUMO
• A IP Telecom deu a conhecer a sua nova IPT Cloud, na qual ficará 
assente uma vasta gama de serviços de data center e cloud;
• A IPT Cloud oferece valor acrescido em termos de serviços geridos 
e soluções chave-na-mão, totalmente geridas pela IPT e Parceiros;
• O facto da IPT Cloud ser 100% portuguesa apresenta mais valias 
tanto em termos de proximidade física dos data centers como da 
proximidade do suporte prestado e conhecimento das necessidades 
do mercado.

Paulo Bispo, Diretor de Serviços de 
informação e Comunicação do IMT
A IMT tem vindo a trabalhar com a IP 
Telecom desde já 2016, em várias iniciativas 
de consolidação de infraestrutura e migração 
que, relata Paulo Bispo, resultou numa maior 
robustez, segurança e eficiência dos sistemas. 
“Outra área em que este apoio foi muito impor-
tante teve a ver com os serviços online. Em 
2021, renovamos 300 mil cartas de condução 
online, um patamar significativo nos esforços 
que fizemos ao longo dos últimos anos para ter 
serviços digitais disponíveis durante o período 
de confinamento, e isto só ficou disponível 
graças a esta infraestrutura cloud híbrida for-
necida pela IP Telecom”.

Ramiro Brito, CEO do Grupo Erre
Face aos desafios à adoção da cloud por parte 
de clientes, Ramiro Brito reforça a importância 
de saber comunicar com decisores, como dire-
tores financeiros que não têm necessariamente 
conhecimentos técnicos, mas são sensíveis às 
necessidades de negócio. “Com a IP Telecom 
conseguimos desconstruir a complexidade das 
soluções de forma a ser muito mais compreen-
sível para o cliente. Conseguimos mesmo cons-
truir tipologias de comunicação adequadas a 
cada tipo de cliente”. 

Pedro Mourão, CEO da Warpcom
Pedro Mourão comenta que o que dita se as 
workloads estão na cloud, e em que cloud, são 
as necessidades das aplicações, e aqui “a mais 
valia da IP Telecom face às clouds internacio-
nais é a crescente procura de data centers de 
proximidade. Os data centers estão no país, 
próximos dos clientes, e isto traz particular 
valor para aplicações de IoT, como na indús-
tria, onde há uma procura de baixa latência e 
alta fiabilidade”. 

Para tal, a empresa desenvolveu um projeto de 
três meses, no qual colaborou com Parceiros e 
clientes para construir uma oferta totalmente 
direcionada dar resposta às necessidades das 
empresas. Como resultado, conclui, “a IPT 
Cloud é hoje uma realidade muito mais robusta 
do que seria tivéssemos tomado abordagem 
exclusivamente tecnológica”.

OS DESAFIOS DOS PARCEIROS E 
CLIENTES NA CLOUD
Como parte do evento, a IP Telecom reuniu 
em painel dois clientes e dois Parceiros para 
discutir as oportunidades e desafios da cloud 
na transformação digital e o papel que a IP 
Telecom representa nos seus negócios

Bruno Santos, Head of Information 
Technology da Gallo
“A IP Telecom fornece suporte à nossa ope-
ração estratégica em todas as geografias”, 
reforça Bruno Santos. “O facto de serem 
portugueses é, para nós, vital, porque permite 
uma relação muito próxima; se necessário a 
IP Telecom está à distância de uma chamada. 
Existe uma proximidade que nos dá segurança, 
e isto permite-nos verdadeiramente focar no 
que é importante para o negócio e não nos 
aspetos técnicos”.
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“O MERCADO DE CIBERSEGURANÇA 
É APETECÍVEL, MAS TEM DE EVOLUIR 

BASTANTE”

NUNO MARTINS, COUNTRY MANAGER DA INGECOM EM PORTUGAL
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análise

Neste mês de maio, o IT Channel dá a palavra a 
Nuno Martins, Country Manager da Ingecom 
em Portugal, que endereça os principais desa-
fios e oportunidades dos Parceiros no mercado 
de cibersegurança.

Como é que correu o último ano para a 
Ingecom em Portugal?
Comparando com 2020, 2021 foi um ano bem 
mais tranquilo. Sabíamos o que nos esperava 
em 2021, que tínhamos de ser mais focados 
em algumas soluções com ciclos de venda mais 
curtos para podermos chegar ao final do ano e 
cumprirmos com os nossos objetivos.
No entanto, em Portugal, 2021 acabou por 
ser um ano muito stressante porque tivemos o 
ataque de fabricantes às nossas pessoas. Numa 
equipa pequena como a nossa em Portugal, isso 
tem um impacto brutal, mais ainda quando, 
depois, os processos de recrutamento não são 
fáceis. O foco foi aguentar firme, com a equipa 
a 200% para tentarmos fazer o nosso melhor.
Relativamente ao negócio, à semelhança com o 
que aconteceu com a Ingecom de modo geral, 
tivemos um crescimento de cerca de 15% em 
relação a 2020. A Ingecom, enquanto compa-
nhia, atingiu os objetivos; Portugal ficou ligei-
ramente aquém, mas foi bastante gratificante 
para todos.
2021 foi um ano duro, mas demonstrou que 
o Canal que tínhamos criado ao longo dos 
últimos anos já está consolidado e que a 
empresa tem mecanismos que permitem dar 
respostas ao negócio.

Qual é o panorama atual do mercado de 
cibersegurança no país?
O mercado de cibersegurança é o melhor tema 
de conversa. Parece que é a única coisa de que 
se pode falar e que está num verdadeiro cres-
cimento. O aparecimento de novas tecnologias 
não consegue ser acompanhado pela evolução 
dos recursos, pelo crescimento e pela formação 
das equipas – tanto em clientes, como Parceiros.
Daqui saltamos para aquela que é a componente 
que nos toca diretamente no dia a dia, que é a 
ideia de que o mercado de cibersegurança é 
enorme e tem imenso negócio. Quando vamos 
analisar a fundo, não havendo conhecimento 

do que é realmente necessário nas organiza-
ções, não se consegue sequer inscrever rúbricas 
em budget para comprar cibersegurança.
Essa é uma lacuna que, por vezes, evitamos 
comentar. Há muitos orçamentos, mas, na 
prática, não há porque, dentro das organiza-
ções, não há o conhecimento suficiente para 
inscrever projetos de cibersegurança nos budgets 
que cada um tem de alocar. A falta de recursos 
condiciona a dinâmica da necessidade dentro 
das organizações.
É muito fácil autorizar uma despesa de vários 
milhares ou milhões de euros em hardware no 
IT comum, mas não tenho dentro da organi-
zação quem consiga justificar um investimento 
que seja de cem mil euros numa solução qual-
quer que não vejo, que não consigo entender se 
aquilo me vai trazer algum resultado ou não.
É quase como tomar uma decisão relativamente 
a um seguro. Se, para conduzir um carro, tiver 
de comprar um seguro, tenho um seguro para o 
carro. Mas compra-se o seguro contra terceiros 
porque é suficiente.
Mesmo as grandes organizações têm grandes 
dificuldades. Falamos com muitos CISO que 
manifestam a dificuldade de conseguir apro-
vação de verbas suficientes para investimentos 
a sério em cibersegurança.
O mercado, de um modo geral, é apetecível – é 
óbvio que é –, mas é preciso que ele seja per-
cebido como algo que tem de evoluir bastante 
no que diz respeito à gestão das organizações 
na hora de integrar e dotar os seus processos 
administrativos e financeiros de condições que 
lhes permitam dar o salto para as proteções que 
precisam de ter.

Como é que aconselham os Parceiros a 
medir o ROI em cibersegurança?
As organizações que, por norma, tentam estar 
um passo à frente no que é a reformulação dos 
modelos de negócio são as consultoras que, tipi-
camente, estão preocupadas com a forma como 
justificam o seu custo para os seus clientes e 
são, talvez, quem há mais tempo percebeu que 
é fundamental introduzir o tema da cibersegu-
rança em qualquer das ações que desenvolvam.
Todos os consultores estão a ter formação em 
cibersegurança. Isso significa que as grandes 

consultoras estão a introduzir o tema do retorno 
do investimento também na componente de 
cibersegurança nos processos de negócio e 
planos que apresentam aos seus clientes.
Como é que se justifica o investimento em 
cibersegurança: hoje, temos uma série de fer-
ramentas que conseguem identificar a redução 
dos custos, seja com recursos, seja o impacto 
que isso possa ter no negócio relativamente à 
perda de informação. Ferramentas mais com-
plexas – que obrigam ao envolvimento de con-
sultores – conseguem dar informação específica 
relativamente ao negócio.

Quais são os desafios atuais do mercado 
de cibersegurança e, simultaneamente, 
quais são os desafios que os Parceiros 
têm de ultrapassar?
A minha opinião sobre este tema é bastante 
pessoal e não resulta de nenhum estudo 
extraordinário do que é o mercado em si, mas 
sim do que é a minha sensibilidade no dia a dia.
Continuo a achar que o grande problema para 
a globalização dos sistemas de proteção é a sim-
plificação da cibersegurança. A cibersegurança 
ainda continua a ser um bicho papão, uma 
coisa que está lá algures e ninguém percebe 
bem o que é aquilo. Penso que o grande desafio 
começa por desmistificar a cibersegurança, por 
criar pequenos pacotes de níveis serviço que me 
vão proteger.
É com muita satisfação que já vi vários comuni-
cados de alguns integradores do nosso mercado 
a propor este modelo. Temos imensas pessoas 
que não fazem ideia do que é a cibersegurança, 
mas que têm um negócio para gerir, uma 
empresa inteira que depende de um informático 
que, coitado, tomara ele ter tempo para manter 
os computadores ligados. Esta simplificação do 
tema cibersegurança, torná-lo mais commodity, é 
fundamental.
Uma outra componente fundamental é fazer 
aumentar significativamente o ritmo de for-
mação das pessoas, seja dos utilizadores, seja 
formação técnica de cibersegurança – univer-
sidades ou politécnicos.
No mercado de cibersegurança estamos já 
numa fase da ciberinteligência. Até há pouco 
tempo, preocupávamo-nos em fechar as portas, 
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em bloquear os acessos. Comparando com a 
nossa casa, era meter uma porta blindada e, 
eventualmente, umas grades nas janelas – o 
típico firewall e antivírus.
Hoje, esse já não são os problemas principais. 
Fazem parte dos processos de segurança, mas já 
não é por aí que corremos mais riscos. Temos de 
ser capazes de prever eventuais ataques, saber 
o que se passa na dark web, o que dizem acerca 
da nossa empresa e, a partir daí, permitir que 
sejam tomadas medidas preventivas para evitar 
os ataques; se não soubermos o que se passa 
nesses meandros, dificilmente vamos conseguir 
otimizar a tecnologia para nos protegermos.
O grande desafio para os nossos Parceiros – e 
que estão a lutar contra ele – é ser capaz de 
vender o que não é o ‘pão com manteiga’ – seja 
em cibersegurança ou noutras áreas – e lutar 
contra a subscrição. O modelo de subscrição 
veio fazer com que o cliente, a tecnologia e o 
Parceiro sejam mais voláteis.
Depois, abre a porta ao oportunismo com 
a regularidade de os clientes têm de fazer 
consultas para renovar as suas subscrições. 
Pelo lançamento de regras de compra que se 
mantêm no mesmo alinhamento de há vários 
anos, parece que estamos a comprar cibersegu-
rança como quem compra papel ou água para 
uma grande organização – pública ou privada. 
No entanto, os clientes começam a reconhecer 
que o serviço, a confiança e a qualidade são 
muito mais importantes do que a poupança em 
determinados processos de aquisição.

Quais são as oportunidades para os 
Parceiros que operam neste mercado?
Acredito que os Parceiros têm uma oportuni-
dade imensa no que é o mercado das PME; 
representa mais de 80% do nosso mercado. 
Claro que não é um mercado com negócios de 
meio milhão de euros, mas têm muito negócio 
de continuidade que permitem que os Parceiros 
tenham uma relação de confiança e proximi-
dade com todas estas empresas.
A minha sugestão para todos os Parceiros é 
que procurem criar ofertas simples, que utilize 
várias tecnologias, mas que seja transparente 
e entregue como um serviço. Podemos dizer 
que, com este pacote, vamos instalar coisas que 

permitem dar a garantia de que está protegido 
até determinado nível.

Como é que a Ingecom olha para o 
futuro?
A Ingecom tem 26 anos. A direção continua a 
ser a mesma desde a sua fundação. Temos feito 
um crescimento regular, mas é impossível con-
tinuar com esses índices de crescimento neste 
modelo da distribuição de valor de cibersegu-
rança, sabendo – como todos – que os grandes 
distribuidores – que, até aqui, eram distribui-
dores de volume – também querem entrar no 
negócio da cibersegurança.
Naturalmente, estamos a sentir esse movi-
mento por parte dos grandes distribuidores 
que passam a vender cibersegurança como uma 
licença. Não temos estrutura, nem somos uma 
empresa para trabalhar nesse modelo.
O que temos feito é enriquecer o nosso portfólio 
com fabricantes que sejam as novidades naquilo 
que são as exigências de cibersegurança e 
criámos o ano passado uma área específica 
para se dedicar ao acolhimento de novas tec-
nologias de ciberinteligência. Este ano, criámos 
uma outra com oferta de soluções para ciberse-
gurança na componente OT.

Dada a dimensão do nosso portfólio e as soli-
citações que temos dos fabricantes emergentes, 
começámos a segmentar internamente a oferta 
porque cada uma tem o seu modelo de negócio 
associado. Tudo o que são fabricantes mais 
consolidados têm um acompanhamento e uma 
forma de chegar ao mercado diferentes.
Um dos grandes investimentos que estamos a 
fazer é ajudar os nossos Parceiros a aproveitar 
toda a panóplia de tecnologias que disponi-
bilizamos e sermos o ponto de contacto – na 
componente de serviços ou suporte – na criação 
do tal pack de segurança que cada um deve 
eleger com várias tecnologias.
Não há um fabricante que tenha uma oferta 
global ou que consiga endereçar as necessidades 
da maior parte dos clientes. A Ingecom – com 
a sua diversidade de portfólio – permite que 
os Parceiros selecionem três ou quatro fabri-
cantes e ofereçam o seu pack específico para o 
seu mercado e de acordo com as suas próprias 
capacidades. Esta é uma das áreas onde que-
remos investir bastante e onde que podemos 
ter bastante êxito sempre em conjunto com os 
Parceiros. 

por Jorge Bento e Rui Damião
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https://www.linkedin.com/in/nuno-martins-4245237/
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DIGITALIZAÇÃO 
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Com a necessidade de colocar os colaboradores 
a trabalhar em casa, o papel da impressora e da 

multifunções mudou por completo. Brother, Epson, 
Lexmark, Multimac, Tenderstool e Xerox dão a sua 

perspetiva e assim como abordam os desafios e 
oportunidades sobre o mercado de impressão e 

digitalização.
por Rui Damião 

Foram muitos os leitores que assistiram à mesa redonda realizada pelo IT Channel, 
em formato de videoconferência, que contou com a participação das empresas 

mais relevantes do mercado de impressão e digitalização
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“AS EMPRESAS TÊM DE QUE 
REINVENTAR A FORMA DE 
TRABALHAR E TAMBÉM OS 
FLUXOS DE IMPRESSÃO E 
DIGITALIZAÇÃO PARA QUE 
TODOS OS COLABORADORES 
O POSSAM FAZER”

“VAI HAVER MAIOR CAPACIDADE DE INVESTIMENTO POR PARTE DO ESTADO 
E DOS CLIENTES FINAIS PARA AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO – ASSIM 
TERÁ DE SER”

2022 É O ANO EM QUE, DE FACTO, OS COLABORADORES PODEM VOLTAR AO ESCRITÓRIO. COMO É QUE ESSA SITUAÇÃO VAI 
IMPACTAR O MERCADO DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO?

Rita Silva, Field Marketing Manager para Portugal e Espanha, Lexmark: “Estes 
dois últimos anos tiveram grandes desafios para o mercado de impressão. Têm sido feitos grandes 
avanços na digitalização e isso tem levado muitas empresas a adaptar-se a estas novas realidades 
da tecnologia. A impressão também não fica alheia a esta evolução e os dados dizem que 43% das 
empresas estão a investir na infraestrutura de impressão como parte das suas estratégias globais 
de transformação digital”

João Fradinho, Country Manager, Brother: “O facto de termos passado uma parte signifi-
cativa do tempo em casa levou a começar a imprimir mais em casa do que aquilo que faríamos; aí 
as pequenas soluções de impressão desempenharam um papel determinante. A digitalização teve 
um boom de procura oriundo desta nova realidade, que fez com que se digitalizasse muito mais 
em casa do que no escritório, que muitas vezes estavam fechados ou com muita pouca frequência”

Paulo Antunes, CEO, Multimac: “Foram dois anos complicadíssimos. O maior impacto que 
teve, realmente, é que o mercado de impressão – que já estava a caminhar para a digitalização 
e tudo o que era serviços cloud – avançou cinco, dez anos, o que veio pôr em causa o negócio da 
impressão. O negócio da impressão já estava a mudar – até porque não pode continuar como está 
–, mas esta pandemia veio antecipar uma série de regras”

Néstor Giner, Product Manager de Office Print, Epson: “Evidentemente que a pandemia 
nos mudou a todos; mudou-nos no modo como fazemos as coisas e como as faremos a partir de 
agora. Antes da pandemia, detetámos que havia um incremento nos modelos de impressão susten-
tável baseados em equipamentos multifuncionais e em impressoras que geram menos resíduos. Na 
pandemia, todos fomos para casa e estas políticas sustentáveis foram aplicadas a modelos B2C”

Fábio Silva, Business Developer Manager, Tenderstool: “[No setor público,] comparando 
o primeiro trimestre deste ano com o mesmo período de 2021, o ano está a ser muito positivo. 
Houve um crescimento de 70% em concursos públicos e no valor total. Neste momento, há um 
valor de dez milhões de euros em concursos que ainda não foram adjudicados”

NUMA PARTE DAS EMPRESAS, O TRABALHO HÍBRIDO PARECE SER O MODELO DE ELEIÇÃO. COMO É QUE A IMPRESSÃO E A 
DIGITALIZAÇÃO SE ESTÃO A ADAPTAR A ESTA REALIDADE?

Rita Silva, Field Marketing Manager para Portugal e 
Espanha, Lexmark

João Fradinho, Country Manager, Brother

João Fradinho, Brother: “Sem dúvida que se está a verificar a opção pelo trabalho híbrido. No 
trabalho híbrido, o que se verifica é uma maior dispersão da impressão. Neste momento, a maior 
preocupação do Canal é que não existe produto disponível – ou é muito difícil encontrá-lo – e a 
segunda preocupação é o preço que se coloca na proposta porque, ao contrário do que era normal, 
verificamos os preços a aumentarem”

Ana Garcia, Multibrand Channel Manager, Xerox: “O trabalho híbrido veio para ficar. 
Todos nós mudámos – a forma como interagimos, como percecionamos o espaço físico e a forma 
como trabalhamos – e a mobilidade é o principal pilar destas transformações digitais e mudanças. 

https://www.linkedin.com/in/ana-rita-alves-silva/
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“O MERCADO DE IMPRESSÃO 
– QUE JÁ ESTAVA A CAMINHAR 
PARA A DIGITALIZAÇÃO E TUDO 
O QUE ERA SERVIÇOS CLOUD 
– AVANÇOU CINCO, DEZ ANOS, 
O QUE VEIO PÔR EM CAUSA O 
NEGÓCIO DA IMPRESSÃO”

Os fabricantes entram aqui; não existem soluções de mobilidade one size fits all, porque cada função e tarefa tem especificidades diferentes. Cada 
organização é única e igual a si própria”

Néstor Giner, Epson: “É uma visão de futuro que não tem nada de claro. O retorno da impressão é muito alto; na Europa, imprimimos três biliões 
de páginas por ano, um número muito bom para quem está no mercado. Mas o que vemos é que para além de imprimir também se digitaliza muito 
e essa adaptação ao trabalho híbrido leva a que todos os equipamentos – domésticos ou empresariais – tenham capacidade de digitalização massiva 
e a alta velocidade”

O SOFTWARE ESTÁ A TER UM PAPEL CRESCENTE NO MERCADO DA IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO. OS UTILIZADORES 
ESPERAM, AGORA, VALOR ACRESCIDO DO HARDWARE. COMO SE PODEM LEVAR SOLUÇÕES MAIS COLABORATIVAS E 
INTELIGENTES PARA A EXPERIÊNCIA DESTE NOVO UTILIZADOR?

Ana Garcia, Xerox: “O objetivo tem de passar por criar valor acrescido no hardware já que o hardware, por si só, acaba por se tornar num 
bem necessário. O que temos verificado – através da utilização de apps nos equipamentos – é que os clientes conseguem melhorar e automatizar 

o montante é inferior – aproximando-se aos 60 milhões de euros. Já os projetos de gestão estão 
valorados em 4,5 milhões de euros, aproximadamente”

O IMPACTO DA IMPRESSÃO NA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL É HOJE JÁ 
PONDERADO NAS DECISÕES DE COMPRA DE PARTE DAS ORGANIZAÇÕES. COMO É 
QUE A INDÚSTRIA TEM CORRESPONDIDO A ESTAS CRESCENTES EXPECTATIVAS?

Néstor Giner, Epson: “A sociedade, as empresas, responderam a um novo paradigma e a um 
novo critério de contratação de equipamentos tecnológicos. Estamos num momento de decisão 
climática e todos e cada um de nós – a nível pessoal e profissional – devemos fazer algo. A palavra 
sustentabilidade faz parte da transformação dos processos e do desenho das soluções eficientes para 
fazer as coisas de forma mais sustentável”

Rita Silva, Lexmark: “A sustentabilidade é uma prioridade para as empresas. É um assunto que 
ouvimos falar quase todos os dias. Temos um longo historial em práticas empresariais sustentáveis 
e isso vê-se nos equipamentos e nas certificações que vêm sustentar o que se comunica. Há várias 
formas em como podemos melhorar o negócio e apoiar os Parceiros e clientes para se tornarem mais amigos do ambiente”

Ana Garcia, Xerox: “O tema da sustentabilidade é um tema de todos – quer a nível pessoal, quer a nível das organizações. Há uma expectativa 
cada vez maior que a criação de valor de uma empresa não se deve – ao contrário do que acontecia há uns anos – ao retorno económico. Estamos a 
falar do conceito de ROI sustentável que se estende ao capital humano e ao capital natural. Na indústria em geral, há uma preocupação geral, mas 
em diferentes estágios”

Paulo Antunes, CEO, Multimac

significativamente os seus processos de trabalho. Este é o grande objetivo: contribuir com soluções 
colaborativas e inteligentes para os utilizadores”

Paulo Antunes, Multimac: “Há uma série de anos que tem existido um desenvolvimento em 
termos de software. O mercado pede que se passem os serviços para a cloud. A questão híbrida veio 
dar mais mobilidade às pessoas, a capacidade de imprimir em qualquer lugar, através da cloud. 
Temos de dar valor acrescentado à cópia. Se o cliente não faz uma impressão, temos de compensar 
o valor que não está a ser faturado através de software”

Rita Silva, Lexmark: “Sabemos que as empresas têm de se adaptar a esta nova realidade de 
trabalho. As pessoas aperceberam-se que é possível trabalhar a partir de casa e de vários locais 
sem ser o escritório. Isso leva as empresas a ter de que reinventar a forma de trabalhar e também 
os f luxos de impressão e digitalização para que todos os colaboradores o possam fazer, seja no 
escritório ou em casa ou em qualquer parte do mundo”

Fábio Silva, Tenderstool: “O plano da administração pública é a transformação digital e vai 
ser esse o foco nos próximos anos. Podemos ver que o setor do software está bastante lançado no 
setor público, com valores adjudicados aproximadamente de 360 milhões de euros. Em hardware 

https://www.linkedin.com/in/paulo-antunes-20795312/
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João Fradinho, Brother: “Como sabemos, há muita discussão à volta da tecnologia de tinta e de laser, mas uma coisa é certa: todos os fabricantes 
estão obrigados a fazer evoluções muito significativas que trazem menos impactos no meio ambiente, nomeadamente ao nível do consumo. O 
Canal deve esperar máquinas com longevidades mais longas com um tempo útil de vida mais longo para diminuir o problema da reciclagem dos 
equipamentos”

OS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO AINDA SÃO UM PONTO FRÁGIL NO QUE DIZ RESPEITO À CIBERSEGURANÇA? OS 
FABRICANTES JÁ PENSAM CADA VEZ MAIS NA SEGURANÇA DOS SEUS EQUIPAMENTOS PARA NÃO COLOCAR O PARQUE DO 
CLIENTE EM RISCO?

Paulo Antunes, Multimac: “A cibersegurança é, cada vez mais, um tema sensível. Os recentes ataques mostram que tudo o que está na Internet 
é falível. A Sharp foi dos primeiros fabricantes a incluir um kit de segurança dos dados nos discos rígidos. Isto quer dizer que tem sido uma grande 
preocupação da Sharp na proteção dos multifunções – que estão na rede, têm acesso à Internet, cada vez mais fazemos coisas com os multifunções 
e temos de ter cuidado como temos com um PC”

João Fradinho, Brother: “Os ataques foram muitos e as entradas vêm de muitas origens. O nosso posicionamento, em termos de equipamentos, 
é uma posição de custo de produto relativamente acessível, no entanto, nos últimos 18 meses, os equipamentos evoluíram significativamente ao nível 
do firmware, das encriptações, passwords, precisamente com o objetivo de proteger os equipamentos mais acessíveis”

Ana Garcia, Xerox: “Este tem sido um tema sobre o qual quase diariamente somos abordados 
pela comunicação social. Para o fabricante, o principal objetivo tem de passar, obrigatoriamente, 
por integrar uma solução que não seja uma ameaça à infraestrutura de IT do cliente. Por outro 
lado, deve conseguir garantir uma proteção abrangente, tendo em conta todos os possíveis pontos 
de vulnerabilidade de qualquer dispositivo”

Rita Silva, Lexmark: “Esta é uma realidade e respondemos com uma arquitetura de segurança 
total, porque queremos proteger e ajudar a proteger todas as informações, quer no documento, no 
dispositivo ou na rede, em todos os pontos intermédios onde passa esta informação. Temos vindo 
a falar das novas formas de trabalho e sabemos que o facto de as pessoas estarem a trabalhar cada 
vez mais remotamente fez com que aumentasse o risco da manutenção”

A EVOLUÇÃO DO TRANSACIONAL PARA OS SERVIÇOS E PARA OS MPS E PRINT 
SOLUTIONS PROVIDERS CONTINUA, HOJE AO NÍVEL DO SMALL OFFICE , HOME 
OFFICE . TENDO A ESTRATÉGIA DOS VÁRIOS FABRICANTES NUANCES ENTRE 
SI, COMO SE PREPARA O CANAL PARA ESTA MUDANÇA E QUE COMPETÊNCIA 
ESPERAM DOS VOSSOS PARCEIROS?

Ana Garcia, Xerox: “O alinhamento do portfólio sempre foi uma prioridade. Temos um vasto 
portfólio, com consistência na maior parte das funcionalidades – seja num equipamento pequeno 
de ter em casa, mais robusto de escritório ou mesmo de produção – com o objetivo de o utilizador, 
independentemente de procurar uma solução de entrada ou de escritório, consiga usufruir de 
soluções de mobilidade, gestão de conteúdos e utilização de aplicações”

Néstor Giner, Epson: “Somos todos conscientes que os managed print services são uma commodity 
para o segmento empresarial, mas como temos visto a palavra híbrido aparece muitas vezes. Os 
serviços devem centrar-se no cliente, oferecendo ao cliente um modelo adaptado às suas necessi-
dades. Por exemplo, se utilizamos o mesmo modelo de MPS tanto para o segmento corporativo 
como para o doméstico, alguém terá demasiadas prestações e outros poucas”

Paulo Antunes, Multimac: “Todos os players do mercado se tiveram de adaptar à realidade 
do mercado. O que fizemos foi estender todos os nossos MPS para casa; muitos clientes pediram 
equipamentos para colocar em casa, e assim o fizemos, e fizemos o custo à página, o mesmo pro-
cedimento, controlo de custos, e fizemos a extensão para casa dos clientes. É por aí que queremos 
ir e não há muito por onde inventar”

Ana Garcia, Multibrand Channel Manager, Xerox

“O OBJETIVO TEM DE PASSAR 
POR CRIAR VALOR ACRESCIDO NO 
HARDWARE JÁ QUE O HARDWARE, 
POR SI SÓ, ACABA POR SE 
TORNAR NUM BEM NECESSÁRIO. 
O QUE TEMOS VERIFICADO – 
ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE 
APPS NOS EQUIPAMENTOS – É 
QUE OS CLIENTES CONSEGUEM 
MELHORAR E AUTOMATIZAR 
SIGNIFICATIVAMENTE OS SEUS 
PROCESSOS DE TRABALHO”

https://www.linkedin.com/in/ana-sofia-garcia-40384011/
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O PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA SERÁ MUITO IMPORTANTE PARA O 
CANAL DE PARCEIROS EM VÁRIOS SETORES, E TAMBÉM NO SETOR DA IMPRESSÃO 
E DIGITALIZAÇÃO. COMO É QUE O PRR IRÁ IMPACTAR A CONTRATAÇÃO DESTES 
SERVIÇOS POR PARTE DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA?

Fábio Silva, Tenderstool: “Não só vai impactar como já está a impactar. É um tema a que 
temos dado bastante atenção e de perto, até porque não só interessa às empresas, mas que nos toca 
a todos. A verdade é que há mais dinheiro do que nunca na administração pública e as empresas 
estão cada vez mais interessadas no investimento do setor público. Com os dados do primeiro 
trimestre, o setor do printing conta com 9% do montante total de concursos públicos, que na sua 
totalidade se aproxima dos 18 milhões de euros”

Fábio Silva, Business Developer Manager, Tenderstool

“HOUVE UM CRESCIMENTO DE 70% EM CONCURSOS PÚBLICOS E NO VALOR TOTAL. NESTE MOMENTO, HÁ 
UM VALOR DE DEZ MILHÕES DE EUROS EM CONCURSOS QUE AINDA NÃO FORAM ADJUDICADOS”

“SOMOS TODOS CONSCIENTES QUE OS MANAGED PRINT SERVICES SÃO UMA COMMODITY 
PARA O SEGMENTO EMPRESARIAL, MAS COMO TEMOS VISTO A PALAVRA HÍBRIDO APARECE 
MUITAS VEZES. OS SERVIÇOS DEVEM CENTRAR-SE NO CLIENTE”

Néstor Giner, Product Manager de Office Print, Epson

QUAIS SÃO OS DESAFIOS E AS OPORTUNIDADES QUE OS PARCEIROS VÃO TER ESTE ANO?

João Fradinho, Brother: “Sem dúvida que acho que vamos ter uns próximos anos animados, com algumas incertezas, mas com esperança. Vai 
haver maior capacidade de investimento por parte do Estado e dos clientes finais para as tecnologias de informação – assim terá de ser. No que diz 
respeito à Brother, gostaria de passar a mensagem que há áreas que não são tão conhecidas quanto o printing, como os scanners e toda a área de 
etiquetagem”

Néstor Giner, Epson: “A Epson é um fabricante comprometido com o Canal, tanto no presente 
como para o futuro. Com isso, quero dizer que o que fazemos é através do seu Canal indireto, uma 
figura importantíssima para a Epson. Não fazemos nada diretamente, o que faz com que o nosso 
compromisso seja muito importante. Depois, vejam-nos como um fabricante comprometido com 
o meio ambiente”

Rita Silva, Lexmark: “Sabemos que não foram anos fáceis para vários mercados, incluindo o da 
impressão, daí querer agradecer ao Canal de Parceiros. Para 2022, continuamos a estar otimistas 
e acreditamos que este ano será marcado por grandes oportunidades. Muitas empresas estão a 
reinventar-se e isso vai fazer com que surjam novas oportunidades”

Ana Garcia, Xerox: “Através dos nossos Parceiros, o grande objetivo é criar um local de trabalho 
mais eficiente, ter clientes produtivos num ambiente seguro – independentemente se o cliente 
está a trabalhar de casa ou no escritório. O grande desafio é criar a melhor experiência para os 
nossos Parceiros. Em termos de oportunidades, os Parceiros vão ter a oportunidade de acelerar a 
transformação digital dos seus clientes”. 

https://www.linkedin.com/in/fabio-silva-8794618b/
https://www.linkedin.com/in/nestorginer/
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Impressoras e multifuncionais Epson com 
tecnologia sem calor reduzem o consumo de 
energia e emissões de CO2 em até 83%

S
egundo o relatório de março da IDC 
Technology Spotlight, patrocinado 
pela Epson, a sustentabilidade está 
a provocar grandes mudanças na 
forma como as empresas na Europa 

imprimem: espera-se, assim, uma redução 
anual progressiva da procura de impressão a 
laser, com 65% dos gestores europeus de 
TI a planearem gastar quase metade 
do seu orçamento em equipamento e 
serviços sustentáveis.
Esta transformação tem sido acelerada, em 
grande parte, pelas preocupações da sociedade 
sobre a emergência climática, e pelo aumento 
da legislação de sustentabilidade obrigatória, 
entre outras tendências ascendentes. Uma das 
potenciais soluções? Impressoras a jacto de 
tinta, cujas vendas obtiveram uma taxa 
de crescimento anual de 7% no ambiente 
empresarial, impulsionado por uma maior 
confiança empresarial, e uma visão positiva 
da tecnologia e das suas capacidades inerentes 
de sustentabilidade, segurança e conformidade.
Num panorama em que assistimos a um 
aumento generalizado do modelo de trabalho 
híbrido, em que já 13% dos trabalhadores uti-
liza consumíveis de impressão geridos através 
de modelos de subscrição, e em que as empresas 

se focam cada vez mais na eficiência energética 
e operacional, tendo em conta a rentabilidade e 
a poupança dos seus processos, a tecnologia de 
jacto de tinta é uma promissora aposta.

IMPRESSORAS WORKFORCE PRO RIPS 
E WORKFORCE ENTERPRISE ENQUANTO 
SOLUÇÕES EMPRESARIAIS
Dado o contexto em que vivemos, as empresas 
precisam de abordar três principais eixos 
na sua escolha de equipamento tecnológico:  
eficiência, produtividade e impacto reduzido. 
As soluções de impressão com tecnologia sem 
calor são, sem qualquer dúvida, a alternativa 
mais sustentável e eficiente com a capacidade 
de otimizar a eficiência energética (consomem 
até 83% menos energia e emissões de 
CO2 do que as impressoras laser), produtivi-
dade (reduzem drasticamente a necessidade de 
intervenção do utilizador e triplicam a veloci-
dade de impressão nos trabalhos mais comuns) 
e redução do impacto (produzem até 96% 
menos desperdício de peças e consumí-
veis do que as impressoras laser, bem como 
não utilizam calor no processo).
A gama de impressoras WorkForce Pro 
RIPS para níveis médios-altos e WorkForce 
Enterprise para níveis elevados (até 100 ppm) 

da Epson mostram-se, assim, como uma escolha 
acertada para as empresas. A ampla conectivi-
dade destes dispositivos permite-lhes trabalhar 
em qualquer ambiente de gestão de escri-
tório e acomodar uma solução para equipas 
distribuídas que trabalham remotamente. Todas 
as impressoras Epson “Office Print” permitem 
a impressão remota, a digitalização de 
pastas e a gestão de fácil utilização através de 
ferramentas próprias ou implementando-as em 
plataformas já em uso em qualquer empresa, 
graças à plataforma aberta.
Além disso, a Epson está ciente da necessidade 
de produtividade e baixo impacto ambiental, 
juntamente com a capacidade de ciclos  
económicos circulares. É por isso que só oferece 
soluções com tecnologia de jacto de tinta sem 
calor. Neste sentido, os consumíveis atendem a 
diferentes necessidades, mas consistem em três 
opções: cartuchos de tinta de alta capacidade; 
sacos de tinta de alta capacidade, que reduzem 
a utilização de plásticos e permitem uma maior 
autonomia com a consequente redução na utili-
zação de consumíveis; e sistemas com tanques 
de tinta recarregáveis, que permitem retirar os 
cartuchos da equação, com frascos de tinta que 
podem ser eliminados no contentor amarelo, 
uma vez que se tratam de embalagens.
Segundo o relatório da IDC, 39% dos inqui-
ridos afirmam que os custos globais das 
impressoras de jacto de tinta comerciais foram 
reduzidos, e 75% indicam que a redução dos  
resíduos associados aos consumíveis é um 
factor a ter em consideração. Além disso, 
74% sugerem o mesmo para uma redução nas 
peças substituíveis e mais 73% afirmam que o  
consumo de energia tem sido um factor que tem 
contribuído para a sua decisão final. 

Mais informação em: www.epson.pt/heat-free 
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Não é surpresa que as empresas estão cada vez mais atentas e à procura de 
soluções mais sustentáveis para todas as suas áreas
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As vantagens da Tecnologia
sem calor da Epson para
os seus clientes

Tecnologia sem calor para jato de tinta pro�ssional

Impressão de alta velocidade consistente
A Tecnologia Sem Calor Epson não precisa de calor para ser ligada ou ativada quando está no modo 
de espera. Isto signi�ca que começa a imprimir imediatamente, pelo que é até 50% mais rápida a 
partir do estado "Pronta" em comparação com as impressoras laser1, que precisam de pré-aquecer 
a unidade de fusão para imprimirem. Está assegurada uma impressão de alta velocidade consistente, 
mesmo nos documentos com elevada densidade de impressão.

O menor consumo energético poupa energia e dinheiro
A Tecnologia Sem Calor da Epson utiliza até 83% menos energia do que a tecnologia laser2 porque 
não utiliza calor para começar a imprimir. Como as impressoras jato de tinta não precisam de aque-
cer uma unidade de fusão, isto resulta num consumo energético signi�cativamente mais reduzido.

Menos peças de substituição, menor impacto ambiental
Normalmente, as impressoras laser têm mais consumíveis e exigem a substituição periódica do 
tambor, da cinta de transferência e da unidade de fusão. A tecnologia jato de tinta Epson produz até 
96% menos consumíveis do que as impressoras laser3. Graças à Tecnologia Sem Calor, as nossas 
impressoras jato de tinta utilizam menos peças que precisam de substituição do que uma impressora 
laser, e as nossas cabeças de impressão não são um consumível. Isto reduz o impacto ambiental do 
fabrico e da reciclagem dos recursos adicionais.

A menor intervenção aumenta a produtividade
A estrutura Sem Calor das impressoras jato de tinta Epson permite ter menos peças que possam 
falhar, o que reduz a intervenção necessária. Como resultado, as impressoras jato de tinta Epson 
oferecem �abilidade e reduzem signi�cativamente o tempo de inatividade.

menos energia do que 
com a tecnologia laser*

mais rápida a partir do 
estado "Pronta" em com 
paração com as impressoras 
laser*

Para mais informações
www.epson.pt/portal
ou contactar
paulo_campino@epson.pt*epson.pt/heat-free-technology

menos consumíveis utilizados 
do que as impressoras laser*

https://www.epson.pt/heat-free
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https://www.epson.pt/
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Tornar a sustentabilidade parte 
da estratégia empresarial com a 
Lexmark

N
a sequência do acordo climático 
de Paris, países e empresas de 
todo o mundo estão a trabalhar 
para estabelecer planos de neutra-
lidade de carbono. Esta mudança 

é ao mesmo tempo emocionante como esma-
gadora, pelo que pode ser interessante analisar 
o que os sectores individuais estão a fazer e 
seguir o seu exemplo. A economia circular é 
um desses focos para as empresas, actuando 
para redefinir o crescimento e reduzir o con-
sumo de recursos finitos, dando prioridade à 
reutilização.
A Lexmark tem um longo historial de prá-
ticas sustentáveis responsáveis, bem como os 
prémios e as certificações que sustentam os 
seus esforços. Quando foi assinado o acordo 
climático de Paris, a Lexmark iniciou um 
esforço para limitar a quantidade de água que 
utiliza - até agora, reduziu o consumo de água 
em 34%. Também está empenhada em atingir 
a neutralidade das emissões de carbono até 
2035.

DESIGN SUSTENTÁVEL
Os produtos Lexmark são desenvolvidos para 
terem um impacto mínimo sobre o ambiente 
durante toda a vida útil dos mesmos, incluindo 
no fabrico e na distribuição.

Algumas das suas características de design sus-
tentáveis incluem:
• Estruturas de metal resistentes
• Seleção ponderada de material
• Plástico reciclado pós-consumo (PCR) recu-
perado e incorporado
• Sensores integrados para avaliar os níveis de 
toner e as necessidades de assistência
• Componentes do sistema de processamento 
de imagens de longa duração, incluindo toners 
Unison™ de elevada capacidade
• Consumíveis desenvolvidos para reutilizar e 
reciclar
• Capacidade de processamento multicore e 
memória adicionais
• Atualizações de segurança
• Capacidades de conservação do toner e fun-
cionalidades avançadas de eficiência energética
 
UTILIZAÇÃO EFICIENTE
Na Lexmark a sustentabilidade começa na 
engenharia intencional, mas continua com os 
serviços, soluções e programas que reduzem 
o consumo de energia, promovem a utilização 
eficiente e suportam os seus esforços de sus-
tentabilidade ao longo do ciclo de vida do 
dispositivo.
Os dispositivos Lexmark são criados para 
durarem mais de 7 anos, para reduzir a fre-

quência de renovação. Isto signif ica uma 
redução das matérias-primas e da energia 
necessárias para produzir e distribuir dispo-
sitivos para o mercado, e a geração de menos 
resíduos. Chamamos a isto durabilidade 
planeada.

REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM 
RESPONSÁVEIS
A Lexmark oferece programas para ajudar os 
seus cliente a reciclar, e reutilizar os consu-
míveis e equipamentos. Está focada há muitos 
anos na economia circular. Este foco permitiu o 
desenvolvimento do Programa de Recolha 
de Toners Lexmark (LCCP). Com este pro-
grama, a devolução dos cartuchos de toner aos 
seus centros de reciclagem é gratuita e muito 
fácil. Se não puderem ser reutilizados, os toners 
são desmontados, os componentes dos materiais 
são separados e produzem no local a sua pró-
pria resina de plástico reciclado pós-consumo 
em ciclo fechado.
A Lexmark processa cerca de 18.000 cartu-
chos de toner vazios por dia. Nos últimos 14 
anos, conseguiu incorporar mais de 27 milhões 
de quilogramas de materiais reciclados na 
produção de cartuchos de toner. A Lexmark 
também é líder no reprocessamento de car-
tuchos, o que significa que é utilizado menos 
plástico e menos energia para produzir os seus 
produtos.
A iniciativa de prolongamento da vida útil 
do hardware visa prolongar a vida útil dos 
dispositivos para reduzir o número de novos 
recursos necessários para criar novos disposi-
tivos. Quando não é possível prolongar a vida 
útil, em determinados mercados, os dispositivos 
podem ser recondicionados e voltar ao serviço 
através do Lexmark Evergreen. Além de 
reduzir o impacto ambiental ao prolongar o 
funcionamento dos dispositivos, o programa 
também proporciona aos clientes um disposi-
tivo tão bom como o original.
A Lexmark percorre um longo caminho na  
sustentabilidade, e quer continuar junto 
dos seus clientes e parceiros para marcar a  
diferença de uma forma inspiradora! 

Para mais informações, visite 
https://csr.lexmark.com
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As alterações climáticas são um grande desafio que todos enfrentamos, a 
Lexmark tem trabalhado para reduzir o seu impacto no ambiente, ao mesmo 
tempo que fornece aos seus clientes produtos, serviços e soluções que lhes 
permitem fazer o mesmo

Porquê escolher consumíveis 
Lexmark originais?

Qualidade

Saiba mais em lexmark.pt

© 2022 Lexmark e o logotipo da Lexmark são marcas comerciais da Lexmark International, Inc., registadas nos Estados 
Unidos e/ou noutros países. Todas as outras marcas registadas são propriedade dos seus respectivos proprietários.
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Lexmark significa qualidade e fiabilidade 
em cada página impressa. Com o toner 
UnisonTM, irá obter uma qualidade de 
impressão consistente e excelente. Os 
documentos impressos com o toner Unison 
apresentam resultados excepcionais da 
primeira à última página devido à sua 
fórmula exclusiva.

Sustentabilidade

Todos os consumíveis da 
Lexmark são concebidos de 
acordo com os princípios da 
economia circular, e 100% dos 
consumíveis que recolhemos 
são reutilizados e reciclados.

A Lexmark utiliza etiquetas de 
segurança holográficas 3D nas 
embalagens da maior parte dos 
consumíveis para impressoras, 
para o ajudar a identificar os 
produtos Lexmark originais.

https://www.lexmark.com/pt_pt.html
https://www.lexmark.com/pt_pt.html
https://csr.lexmark.com
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A SHARP com os olhos postos para o 
futuro

A pandemia não só nos trouxe inú-
meros desafios de negócio, porque 
alterou drástica e subitamente o 
mercado no qual operamos, como 
afetou também o bem-estar e a 

saúde emocional das pessoas. Mas parece que 
estamos agora a retomar a normalidade, uma 
normalidade que é diferente sem dúvida, mas 
acima de tudo, sem limitações resultantes das 
medidas de controle da pandemia. Esperamos 
estar já “no outro lado da pandemia” com olhos 
postos para o futuro.
Enquanto empresa, a nossa missão é permitir 
aos utilizadores finais melhorar a sua eficiência 
e rendimento e ajudá-los a adaptar-se aos seus 
postos de trabalho do futuro. Fazemos isso 
proporcionando-lhes uma gama alargada de 
produtos e serviços.
As impressoras multifunções ou dispositivos 
multifuncionais tem sido o pilar do nosso 
negócio durante muitos anos.

ESTE ANO A SHARP COMEMORA 50 
ANOS E A MULTIMAC 45 ANOS DESTA 
ÁREA DE NEGÓCIO.

Estes produtos continuarão a desempenhar 
um papel importante no nosso portefólio de  

produtos. Com efeito, temos vindo a testemu-
nhar a implementação de modelos f lexíveis e 
modelos híbridos de trabalho (com trabalho 
presencial e remoto) e as empresas tem vindo 
a perceber que não podem descurar a compo-
nente presencial destes modelos híbridos.
A performance da SHARP continuou forte no 
último ano. No mercado global de cor aumen-
tamos a nossa quota de mercado de multifun-
ções em 2,31% (um crescimento de 30%).
Continuamos a ver potencial neste mercado. 
Os locais de trabalho no futuro continuarão a 
necessitar de serviços de impressão. Os modelos 
de trabalho híbridos mudaram o negócio da 
impressão, sem dúvida, mas esta área continua 
a ser relevante para os nossos clientes e justifica 
que continuemos a investir nesta área.
É já hoje sabido que a componente presencial 
dos modelos híbridos de trabalho continua a 
ser indispensável para permitir a interação e 
colaboração entre equipas, potenciar a forma 
como trabalhamos, como interagimos em 
grupo, como obtemos e discutimos informação 
e como estabelecemos objetivos e prioridades 
nas organizações.
Os novos ambientes de trabalhos híbridos 
exigem de uma maior conectividade e uma 
maior e melhor segurança, sem comprometer 
o compromisso da SHARP com a sustentabili-
dade. Por isso, a equipa de desenvolvimento da 
SHARP tem-se focado na segurança de dados 
e dispositivos, na integração do Microsoft 
Teams, em aspetos ambientais e especificidades 
do trabalho híbrido que exigem tecnologia e 

equipamento que acompanhem as necessidades 
de trabalho atuais.
Assim, preparamo-nos para apresentar o nosso 
sistema de documentos da próxima geração, a 
nova gama de MFP, que dá resposta a todas 
estas necessidades para o lugar de trabalho do 
futuro.
A nova linha de produtos desta gama será uma 
solução de impressão/digitalização rentável 
que proporciona:
- Uma conectividade excecionalmente f lexível 
que satisfaz as necessidades atuais e futuras 
das organizações, compatível com Microsoft 
Teams, gerida à distância.
- Uma segurança centrada no utilizador e de 
última geração.
- Até 23% de poupança de energia em compa-
ração com as gerações anteriores, com diagnós-
ticos inteligentes, que minimizam o desperdício 
e perdas.

É importante salientar que a segurança, a 
conectividade, o trabalho híbrido e o respeito 
pelo meio ambiente são os principais objetivos 
de desenvolvimento da SHARP relativamente 
a todas as gamas dos seus produtos. E isto 
não se limitará unicamente aos equipamentos  
multifunções, também estará presente em  
produtos de visual, software e serviços de TI.
Por exemplo, o novo serviço de gestão remota 
de dispositivos baseado na nuvem, o Synappx 
Manage, que será lançado futuramente,  
permitirá a gestão remota dos equipamentos 
multifuncionais e dos monitores. Além 
disso, esta plataforma será integrada com a  
plataforma de gestão de serviços de TI da 
SHARP e incluída num serviço completo de 
gestão de TI.
Tudo isto para que o investimento no ecos-
sistema SHARP (ou smart office) seja mais  
eficiente, eficaz e produtivo para os nossos 
clientes e seus colaboradores.
Ainda que vivamos num ambiente VUCA  
(volatility, uncertainty, complexity and ambiguity)  
acreditamos que a SHARP é a uma empresa 
muito bem posicionada e equipada para 
assumir um papel preponderante na criação 
dos postos de trabalho do futuro: mais f lexíveis, 
conectados e mais seguros. 

Com a pandemia, os dois últimos anos foram muito difíceis e desafiantes 
para todos nós

https://www.multimac.pt
http://sharp.eu/
http://sharp.eu/
https://www.multimac.pt


EU SOU SEGURA, E TU?
Nove em  cada dez trabalhadores de escritório da Europa não reconhecem
as Im pressoras ou Mult ifunções com o um  risco de segurança.
Porém , tal com o qualquer pc, ou portátil são alvo constante de ataques
inform áticos e devem  ser protegidas através de tecnologia e um
com portam ento seguro do utilizador
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Lisboa:
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Porto:
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Faro:
289 805 888

Fale connosco ou
m arque um a
desm ontração
através deste QR

48%
dos trabalhadores não estão

conscientes de que as im pressoras

e MFPs podem  sofrer ataques

inform áticos

55%
dos trabalhadores não sabiam  que

os hackers podem   intercetar as 

digitalizações

40%
das pessoas nunca recebeu

form ação sobre com o

utilizar um a MFP de

form a segura

52%
dos trabalhadores que possuem

um a im pressora / MFP no seu local

de trabalho dizem  que qualquer um

pode usar o disposit ivo sem  ser

necessária um a autenticação

31%
dos colaboradores sabe que apenas

pessoal autorizado pode realizar

m anutenção e serviço do

equipam ento no seu local de trabalho
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O setor Printing e a Transição Digital da Administração 
Pública Portuguesa no primeiro trimestre de 2022
Recuperação. É a melhor forma 
de definir o investimento da 
Administração Pública no Setor 
da Tecnologia da Informação e 
Comunicação, especialmente no 
setor do Printing & Scanning neste 
primeiro trimestre de 2022

E
mbora ainda haja pormenores a 
analisar, Tenderstool Portugal, pla-
taforma de Business Intelligence, que 
recolhe toda a informação de con-
cursos públicos e adjudicações das 

TIC do Setor Público em Portugal, realizou 
um estudo de mercado sobre o investimento 
público do setor Printing & Scanning no Q1, 
os dados deste estudo verificam um aumento 
de cerca de 70% em comparação com o mesmo 
período do ano passado. Um total adjudicado 
de 4,1 Milhões de euros em concursos públicos 
distribuído em 75 adjudicações, mais os 9,7 
Milhões de euros de concursos públicos que 
ainda não foram adjudicados.
As eleições parlamentárias que tiveram lugar 
no final de janeiro, foram importantes para 
desbloquear o investimento público, e talvez 
por isso, o mês de março reuniu grande parte 
do investimento do Q1 com 1,8 Milhões de 
euros, 41% do total.
Algum dos projetos mais interessantes do 
trimestre foram, por exemplo, a aquisição 
em aluguer operacional de equipamentos 
de impressão e serviços de impressão para o 
Governo Regional da Madeira adjudicado 
pela empresa Caldeira, Costa & Unipessoal; 
Equipamentos de impressão e digitalização 
do Município da Guarda e pelo Município de 
Leiria ambos adjudicados à Konica Minolta.
A recuperação deste setor ganha relevância 
num setor penalizado pela pandemia, com a 
chegada permanente do Home Office e prin-
cipalmente pelo programa de Transformação 
Digital da Administração Pública, onde este 

PLANO DE RECUPERAÇÃO E 
RESILIÊNCIA
O programa da União Europeia apresenta-se 
como um mecanismo extraordinário sem prece-
dentes no compromisso dos Estados-Membros. 
Este plano já é uma realidade desde mediados 
de 2021 e está a permitir a Portugal o investi-
mento de cerca de 20 Mil Milhões de euros no 
setor das TIC da Administração Pública até 
2026 e que no Q1 acabou por corresponder às 
expetativas das empresas que procuraram o 
investimento público.
O estudo realizado pela Tenderstool indica 
que o setor mais destacado pelo investimento, 
sem surpresa, é o do Software com cerca de 4 
Milhões de euros, seguido pelo setor de Serviços 

Tecnológicos com 3,8 Milhões de euros adjudi-
cados e o Hardware com 1,8M €.
Este salto para impulsionar a digitalização 
é particularmente relevante em entidades 
públicas como o Instituto de Gestão Financeira 
e Equipamentos da Justiça, SPMS – Serviços 
Partilhados do Ministério da Saúde e a Entidade 
de Serviços Partilhados da Administração 
Pública, que sem dúvida são as que mais estão 
a aproveitar o investimento deste plano para 
renovar-se.

O CRESCIMENTO DA CLOUD E DATA 
CENTER
Os subsetores da Cloud e Data estão a reve-
lar-se como os grandes investimentos da 
Administração Pública, no primeiro trimestre 
de 2022 representando 27% dos investimentos 
no PRR. Estes números são excecionais para um 
setor que não há muito tempo era desconhecido 
para a maioria dos portugueses, números que 
sugerem não só o crescimento deste setor, mas 
também o foco da estratégia do investimento 
público. Neste setor a Inetum Espanha desta-
ca-se pela atribuição de 2,3M na subscrição de 
Serviços Cloud e de Licenciamento de SW em 
Volume adjudicada pela EDA – Eletricidade 
dos Açores adjudicada pelo Governo Regional 
dos Açores.

2022 – O DESAFIO DA TRANSIÇÃO E DA 
TRANSPARÊNCIA 
Estamos possivelmente no ano mais impor-
tante para o investimento público das TIC em 
Portugal, a estratégia que a Administração 
Pública tome vai ser crucial para o futuro do 
País. Os dados dos primeiros meses do ano 
são excecionais e tudo nos leva a crer que o 
investimento público vai seguir crescendo, deste 
modo, é fundamental promover a transparência 
dos concursos públicos para maximizar este 
projeto chamado Portugal. 
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Novos modelos de trabalho não 
são soluções “one size fits all”
Já não restam dúvidas sobre como os últimos dois anos mudaram a forma 
como interagimos e percecionamos o espaço físico do trabalho, e a forma 
como trabalhamos

E
stas mudanças são lideradas pelo 
aumento da mobilidade, como 
revela o estudo da Quocirca “Print 
2025 Evolution or Revolution?”, 
que aponta que, até 2025, 50% dos 

empregados trabalhem maioritaria-
mente fora do tradicional local de tra-
balho. Porém, não existem soluções de mobi-
lidade “one size fits all”, porque cada negócio, 
cada função e cada tarefa têm especificidades 
e necessidades próprias.
O foco estará cada vez mais na procura de 
elementos de inovação que tornem o trabalho 
mais produtivo. Desta forma, as empresas 
quando avaliam a seleção de um fornecedor 
de soluções e serviços de impressão, têm que 
dar a mesma valoração ao TCO (Total Cost 
of Ownership) e a outras métricas qualita-
tivas como a f lexibilidade para se adaptar às 
mudanças e, não menos importante, a capa-
cidade de a tecnologia se adaptar ao local de 
cada trabalhador: no escritório, em casa ou em 
mobilidade.
O conceito de Workplace as a Service 
(WaaS), como uma extensão do conceito de 
Software as a Service (SaaS), é a resposta para 
as empresas que adiam os seus projectos de 
transição digital, por não conseguirem des-
fazer os silos internos que têm entre Hardware, 
Software, processos e agora modelos híbridos 
de trabalho.
Muitas vezes a tecnologia de que as empresas 

precisam para implementar workf lows docu-
mentais digitais, gestão e partilha na cloud ou 
até mesmo para conversão de documentos de 
papel para digital (áudio, tradução, conversão, 
indexação); essa tecnologia está já dentro das 
organizações e no centro da forma como se 
trabalha: Impressoras e Multifuncionais inteli-
gentes (Smart MFPs).

SEGURANÇA, SEGURANÇA E MAIS 
SEGURANÇA
O desafio está cada vez mais na capacidade 
de implementar correctamente um Workplace 
Digital assente na disponibilização de recursos 
tecnológicos que garantam tanta ao mais pro-
dutividade, tanta ou mais segurança, quando 
comparamos com o trabalho no escritório ou 
em mobilidade.
O foco deve estar na capacidade de inte-
grar uma solução que não seja uma ameça à 
infraestrutura de IT existente e privilege uma 
abordagem holística, e garanta uma proteção 
abrangente, tendo em conta todos os possíveis 
pontos de vulnerabilidade.

A MUDANÇA DO FÍSICO PARA O DIGITAL 
PASSA PELA CLOUD
Todos trabalhamos de forma diferente, por 
isso as soluções tecnológicas mais adaptadas ao 
local de trabalho moderno devem ser o ponto 
de entrada e saída para o acesso à cloud e a 
cloud services.

As empresas estão a descobrir que podem ir 
muito além da impressão com os SMART 
MFPs, garantindo que a sua infraestrutura de 
impressão agrega valor às rotinas de trabalho 
e está tão conectada como os colaboradores 
exigem, sem sacrificar a conveniência, a segu-
rança ou o controlo de custos.

AS APPS COMO FACTOR 
DIFERENCIADOR DA PROPOSTA DE 
VALOR DOS FORNECEDORES
A mudança para a cloud continuará a fomentar 
o aumento do desenvolvimento de ferramentas 
poderosas a que chamamos de forma simples: 
“Apps”.
A existência de aplicações para impressoras 
multifuncionais (MFPs) será, cada vez mais, um 
factor diferenciador da proposta valor dos forne-
cedores e uma ferramenta imprescindível para os 
clientes implementarem processos mais eficientes 
baseados em workflows documentais digitais.
As Apps são atractivas para os clientes pois 
representam um nível de investimento zero ou 
reduzido, são de utilização simples e com pos-
sibilidade de estarem disponíveis, quer numa 
lógica de “pronta a usar”, quer poderem ser 
desenhadas à medida.
Da Xerox® App Gallery, destacam-se vários 
conectores com os principais repositórios na 
Cloud, bem como integrações já prontas para 
soluções tão distintas como o Sharepoint, 
Salesforce, Concur, WeTransfer, Moodle, 
Amazon WorkDocs, entre outras. 
Mas não é só. Na biblioteca de Apps os clientes 
têm já hoje disponíveis aplicativos que per-
mitem dar resposta rápida a necessidades 
tão específicas como a Tradução Automática 
de Documentos ou a conversão de texto em 
ficheiros áudio, passando pela assinatura digital 
de documentos e pela ocultação de informação 
confidencial.
E toda esta inovação vai ainda mais longe com 
a Plataforma Workf low Central, onde tem 
tudo isto, directamente no PC, Smartphone 
ou Tablet.
É inovação ao serviço do trabalho  
moderno. 

Xerox. Não estamos só a pensar no futuro, 
estamos a construí-lo. xerox.pt

INFO
xerox.pt

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Especial Impressão.pdf   1   22/04/2022   16:59:14

https://www.xerox.com/pt-pt
https://www.xerox.com/pt-pt


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Especial Impressão.pdf   1   22/04/2022   16:59:14

https://www.xerox.com/pt-pt
https://www.xerox.com/pt-pt
https://www.xerox.com/pt-pt


Investimentos no Setor Público

36  | ITCHANNEL.PT

em foco

Investimentos no Setor Público: 
a realidade das adjudicações em 2022 

Em Parceria com o IT Channel, a TendersTool apresentou um resumo executivo sobre os investimentos no 
setor público em Portugal desde o início do ano até ao momento

por Diana Ribeiro Santos 

O setor público é composto por diversas unidades ins-
titucionais públicas que podem pertencer a um dos 
três dos setores institucionais: administrações públicas, 
sociedades não financeiras ou sociedades financeiras.
2021 marcou o âmbito do investimento público das TIC 

em Portugal com o Plano de Recuperação e Resiliência e a sua influência 
na transição digital, uma vez que os investimentos da Administração 
Pública Portuguesa no setor das TIC atingiram os 717,5 milhões de euros. 
A TendersTool é uma empresa independente de análise e consultoria 
que fornece informação e aconselhamento a empresas tecnológicas na 
sua relação com a Administração Pública e tem como objetivo aumentar 
o conhecimento dos seus clientes sobre as suas intenções de compra e 

as compras efetuadas em projetos tecnológicos nos diferentes níveis da 
Administração Pública.
Em Parceria com a TendersTool, o IT Channel revela agora aos seus 
leitores o ranking das adjudicações e dos adjudicatários na Administração 
Pública desde o início do ano de 2022 até ao momento, o segredo para o 
sucesso na participação de um concurso público e as principais diferenças 
no que diz respeito ao país vizinho. 

Os dados recolhidos ref letem as adjudicações feitas através de qualquer 
tipo de procedimento (concurso público ajuste direto, negociado, con-
curso limitado por qualificação prévia, etc). Não são recolhidos dados 
sobre acordos-quadro, mas das adjudicações das propostas dos mesmos.
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Comparando o período de janeiro a abril de 2022 com o período homó-
logo, é possível perceber que o montante adjudicado foi de 277 milhões 
de euros, tendo existido um total de 2.188 adjudicações.

ADJUDICAÇÕES POR MESES 2021

ADJUDICAÇÕES POR MESES 2022

“A diferença entre os meses de abril de 2021 e de 2022 é de 80 milhões de euros, já 
tendo em conta os concursos não adjudicados. A principal diferença está nos concursos 
que ainda não foram adjudicados, num total estimado de 325 milhões de euros, isto é o 
que nos faz acreditar que os números dos próximos meses vão ser excecionais”, afirma.  

ADJUDICATÁRIOS POR VALOR – TOP 7

Segundo os dados obtidos pela TendersTool, janeiro foi mais fraco do 
que fevereiro e março. Apesar do mês de abril aparecer com valores 
relativamente mais baixos, isso deve-se ao facto de ainda existirem con-
cursos relativos a abril que ainda não foram adjudicados. Ou seja, ao 
valor aproximado de 50 milhões de euros, teriam de ser acrescentados 
96 milhões de euros, valor este que só que será adjudicado nos próximos 
meses. Tudo leva a crer que o mês de abril seja o mês mais forte do início 
do ano. 
Segundo Fábio Silva, Business Developer Manager da TendersTool, 2021 
foi um ano bastante positivo, principalmente no que diz respeito ao valor 
adjudicado de quase 197 milhões de euros que correspondem a 1.936 
adjudicações.

Nestes primeiro quatro meses, no que diz respeito aos adjudicatários, a 
empresa MEO lidera o TOP 7 com 28 milhões de euros adjudicados, 
seguida da Contratistas, a NOS, a Vodafone, a Claranet, a Altran 
Portugal e a INETUM Espanha.
O total do valor adjudicado foi de cerca de 118 milhões de euros, ou seja, 
a lista destes sete adjudicatários adquiriram sensivelmente 45% do total 
do valor do mercado.
Em relação ao país vizinho, é possível observar que a concentração em 
poucos adjudicatários é bastante maior em Portugal, existem menos 
empresas a vencer concursos públicos e as adjudicações são mais ‘mono-
polizadas’ do que em Espanha.
No total, estas sete entidades venceram 296 adjudicações.

A Claranet é um dos exemplos de empresas que ocupam um lugar de 
liderança no Top 7 da lista de adjudicatários por valor e Armindo 
Dias, Public Sector Director na Claranet, partilhou a visão 
da Claranet sobre como vender no setor público:

“A Claranet tem uma experiência de venda no setor público de mais de 25 anos - desde 
os tempos da ‘antiga’ Central de Compras do Estado, até aos mais recentes Acordos 
Quadro da ESPAP. 

Durante todos estes anos, tem sido fundamental um profundo conhecimento do Código 
de Contratação Pública (CCP), mas também um bom conhecimento das necessidades 
dos mais variados organismos de poder central e local, para que a oferta da Claranet 
acompanhe essas mesmas necessidades.  

Conhecer bem a missão, os valores e estratégia dos organismos públicos, sejam do poder 
central ou do poder local, é outro fator que valorizamos muito. Este conhecimento 
tem-se revelado crucial para o sucesso que temos tido, para podermos antecipar as 
tendências do setor.
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Para que se consiga alcançar o sucesso é preciso garantir que o setor público tenha 
confiança nos seus Parceiros. Para isso, não importa apenas vender e entregar uma 
solução; é muito importante estar presente após a contratualização e garantir a capa-
cidade e disponibilidade técnica para intervir e ajudar com o know-how necessário, 
rapidamente. Este ciclo de permanente apoio cria confiança. 
 
Qual a chave para o sucesso para a participação num concurso público?
Existem, na nossa opinião, vários fatores para uma participação com sucesso num 
concurso público, destacando-se os fatores mais importantes: 
 
As pessoas 
A correta análise e interpretação de um Caderno de Encargos e Programa de Concurso 
é um dos fatores decisivos para responder bem a um concurso público. Para isto, o 
know-how, partilha de boas práticas e formação contínua são aspetos absolutamente 
essenciais quer na análise processual, quer na análise técnica das soluções, como 
naturalmente na implementação dos serviços propostos.

A oferta 
A Claranet tem no seu portfólio uma oferta de A a Z, tanto a nível de serviços, como 
oferta tecnológica de hardware e software. Esta amplitude da oferta permite endereçar 
as mais variadas necessidades, de projetos e clientes, desde o desenho, à implemen-
tação, segurança e suporte das várias soluções oferecidas.

A experiência
Sendo um grupo multinacional, com forte implementação no mercado nacional (o 
maior fornecedor de serviços de IT em Portugal) a Claranet tem experiência de atuação 
nos mais variados setores da economia, há mais de 25 anos, colocando à disposição do 
setor público português as melhores práticas internacionais e a capacidade de entrega, 
dentro dos níveis de serviço acordados, e um conhecimento amplo corroborado por várias 
certificações - tanto tecnológicas, como de processos de qualidade”.

ADJUDICAÇÕES POR MESES – PRR

Em relação ao Plano de Recuperação e Resiliência, podemos ver que o 
valor total já adjudicado chegou praticamente aos 15 milhões de euros 
com um total de 30 adjudicações e, só no mês de abril, foram registados 
mais de três milhões de euros, valor referente a concursos que ainda não 
foram adjudicados.
Assim, é possível perceber que existe um aumento constante entre os 
meses de janeiro, fevereiro e março, sendo que no mês de abril vai, muito 
provavelmente, registar um aumento bastante mais considerável. 

ADJUDICAÇÕES POR MESES – COMPARAÇÃO COM ESPANHA

Em Espanha o valor total adjudicado é de 1.286.427.125,94 euros e o 
número de adjudicações é de 4.184, o que não revela uma diferença 
considerável neste último ponto, sendo que é apenas um pouco mais da 
metade do que ocorre em Portugal. 
A diferença é bastante notória a nível de valores com 4,64 vezes 
mais, o que acaba por ser normal considerando valor per capita  
Quanto ao fator de transparência, o Business Developer Manager da 
TendersTool explica que a principal diferença está relacionada com o 
tipo de procedimento que se realizam nos concursos públicos. Ou seja, 
existem concursos públicos, as consultas prévias e os ajustes diretos. “O 
tipo de procedimento é um dos principais fatores, mas também porque Espanha recebe 
um valor superior pelos fundos next generation (PRR). Em Portugal existem menos 
concursos públicos, mas há mais ajustes diretos, principalmente por valores maiores 
do que em Espanha onde, por situações menores, se fazem ajustes diretos ou uma 
consulta prévia”.
Na perspetiva de Óscar Rivera, responsável do setor público em Espanha 
na TendersTool, 2021 tem sido um ano extraordinário, com um valor de 
investimento de mais de 5.200 milhões de euros no final do ano, com 
aumentos em praticamente todas as áreas de produto e serviços de TIC. 
“Destaque para os Serviços de Terceirização de IT com mais de 1,4 milhões de euros 
seguidos pelos serviços de manutenção com 1.003 milhões de euros. Em relação a 2022 
já chegamos a 1.300 milhões de euros voltando a ser os Serviços de Terceirização de 
IT e serviços de manutenção que se destacam dos demais”, afirma o responsável 
do setor público em Espanha.
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3 MILHÕES
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INETUM ESPAÑA 13%

TIMESSTAMP - SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO 13%

CILNET - COMUNICAÇÕES E 
PROJECTOS ESPECIAIS  9%

AIRC - ASSOCIAÇÃO DE 
INFORMÁTICA DA REGIÃO 
CENTRO 6%ESRI PORTUGAL - 

SISTEMAS E INFORMAÇÃO 
GEOGRÁFICA 6%

CGITI PORTUGAL 6%
CONSÓRCIO DE EMPRESAS WWS- 
CONSULTORIA INFORMÁTICA-
NORMÁTICA - SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA E ORGANIZAÇÃO 44%

MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES 
E MULTIMÉDIA 26%

NOS  - COMUNICAÇÕES 21%

VODAFONE PORTUGAL 
COMUNICAÇÕES 18%

VÁRIOS CONTRATISTAS 12%

INETUM ESPAÑA 5%

CONSÓRCIO DE EMPRESAS  
ALTRAN PORTUGAL - 

ALTRAN INNOVACIÓN 11%

CONSÓRCIO DE EMPRESAS  WWS 
-  CONSULTORIA INFORMÁTICA-

NORMÁTICA - SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA E ORGANIZAÇÃO 6%
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No país vizinho, os ajuste diretos estão limitados ao montante máximo 
de 15 mil euros, razão pela qual a proporção entre ajustes vs. concursos 
é bastante menor que em Portugal, aumentando a transparência e 
escrutínio.

Em linhas gerais, a tipologia dos contratos incluídos na legislação 
espanhola sobre contratos do setor público é a seguinte:

• Contratos de acordo com seu propósito e objeto:
- Contrato de obras;
- Contrato de concessão de obras;
- Contrato de concessão de serviços;
- Contrato de fornecimento;
- Contrato de serviço;
- Contrato misto.

• Contratos de acordo com seu regime aplicável:
- Contratos administrativos;
- Contratos privados.

• Contratos sujeitos (ou não) à regulação harmonizada.

TOP ADJUDICATÁRIOS Q1 POR VALOR – HARDWARE

TOP ADJUDICATÁRIOS Q1 POR VALOR – SOFTWARE

O Top de Adjudicatários em hardware foi:

1. Vários contratistas: duas adjudicações por 14.017.034€ 
2. CONSÓRCIO DE EMPRESAS WWS - CONSULTORIA INFORMÁTICA-
NORMÁTICA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ORGANIZAÇÃO: uma 
adjudicação por 5.506.427€ 
3. INFORMANTEM, INFORMATICA E MANUNTENCAO: sete adjudicações 
por 3.028.474€ 
4. INFORLANDIA: uma adjudicação por 2.637.750€
5. MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia: uma adjudicação por 2.320.577€ 
6. RELOAD - CONSULTARIA INFORMÁTICA: cinco adjudicações por 
1.778.581€ 
7. CLARANET II SOLUTIONS: três adjudicações por 1.596.347€

No Q1 adjudicaram-se 44 concursos públicos por um montante de 
12.557.623 euros com categorização tecnológica de software, repartidas 
da seguinte forma:

1. CONSÓRCIO DE EMPRESAS WWS - CONSULTORIA INFORMÁTICA-
NORMÁTICA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ORGANIZAÇÃO: um projeto 
por um montante de 5.506.427€ 
2. INETUM ESPAÑA: sete projetos por 1.619.203€ 
3. TIMESSTAMP- SISTEMAS DE INFORMACAO: quatro projetos por 1.591.603€ 
4. CILNET-COMUNICACOES E PROJETOS ESPECIAIS: um projeto de 1.168.243€ 
5. CGITI PORTUGAL: três projetos por um montante de 1.112.725€ 
6. ESRI PORTUGAL: nove por um importe de 803.052€ 
7. AIRC - ASOCIACIO DE INFORMÁTICA DA REGIAIO CENTRO: 19 por um 
montante de 756.368€

TOP ADJUDICATÁRIOS Q1 POR VALOR – SERVIÇO

Va
lo

r (
€)

Em
pr

es
as

N
úm

ero de adjuducações

15M

10M

5M

0M

18

12

6

0

www.adjudicacionesTIC.com

M
EO - S

ERVIÇ
OS D

E 

COM
UNIC

AÇÕES E 

M
ULT

IM
ÉDIA

 S.A
.

VÁRIO
S  C

ONTRATIS
TAS

CLARANET II 
SOLUTIO

NS

RELOAD - C
ONSULT

ORIA
 

IN
FORM

ÁTIC
A

IN
FORM

ANTEM
, IN

FORM
ÁTIC

A E 

M
ANUTENÇÃO

UTE W
W

S - C
ONSULT

ORIA
 

IN
FORM

ÁTIC
A

IN
FORLANDIA

Valor adjudicado
Total: 30.885.191,60€

Número de adjudicações
Total: 34

No Q1 adjudicaram-se 153 concursos públicos de serviços por um mon-
tante de 85.525.143 euros com a categorização tecnológica de serviços, 
repartidas da seguinte forma:

1. MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia: 61 projetos por um montante de 
22.189.770€
2. NOS - COMUNICACOES: 21 projetos por 17.811.175€ 
3. VODAFONE PORTUGAL: 28 projetos por 15.283.407€ 
4. Vários contratistas: 25 projetos de 10.500.519€ 
5.CONSÓRCIO DE EMPRESAS ALTRAN PORTUGAL - ALTRAN 
INNOVACIÓN: sete projetos por um montante de 9.582.436€ 
6.CONSÓRCIO DE EMPRESAS WWS - CONSULTORIA INFORMÁTICA-
NORMÁTICA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ORGANIZAÇÃO: um projeto 
por um montante de 5.506.427€ 
7. INETUM ESPAÑA: dez por um montante de 4.651.407€
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reportagem

IDC Security Roadshow: 
“Há muitas organizações a aproveitar o aumento das 
ameaças para levar a segurança para o negócio”
O IDC Security Roadshow voltou a marcar presença em Lisboa e mais de mil 
pessoas inscreveram-se para assistir ao evento.
por Rui Damião

sermos certificados”, com a certificação ISO 
27001, “deu-nos as ferramentas para analisar 
os ativos, os riscos e compreender um boca-
dinho melhor o que está em causa, passando 
isso para o executivo”.
Ao mesmo tempo, os incidentes recentes em 
Portugal “facilitaram bastante o trabalho” de 
justificar os investimentos nestas áreas; “neste 
momento, é muito mais fácil convencer quem 
quer que seja dos problemas que existem e dos 
riscos associados”, acrescenta.
Para Pedro Mello, “os incidentes de segurança 
que existiram no início do ano relembraram 
[as organizações] da necessidade de resiliência. 
Hoje, não há horas para despoletar ataques; as 
equipas têm de estar disponíveis 24 horas por 
dia, sete dias por semana”. Ao mesmo tempo, 
diz, “de nada vale termos consolas de monito-
rização se ninguém está a olhar para elas. É 
preciso capacitar as equipas para manter essa 
deteção e resposta”.

BALANÇO DO EVENTO
Gabriel Coimbra, Group Vice-President e 
Country Manager da IDC, indicou, em decla-
rações à IT Insight, que “a segurança está no 
topo da agenda do IT e, também, felizmente, 
dos responsáveis máximos das organizações. 
Termos hoje mais de mil pessoas inscritas no 
evento – quer no digital, quer no físico – mostra 
isso e comprova essa preocupação”.
“Hoje, ainda não há uma solução para garantir 
a segurança a 100% das organizações. As orga-
nizações têm de ter uma abordagem de resi-
liência e de aprendizagem para conseguirem 
evoluir e ser cada vez mais resilientes aos ata-
ques” cibernéticos, conclui Gabriel Coimbra. 

A IDC voltou a realizar o Security 
Roadshow, tema tão impor-
tante neste início de ano, prin-
cipalmente após os recentes 
ciberataques contra empresas 

portuguesas.
Coube a António Gameiro Marques, Diretor-
Geral do Gabinete Nacional de Segurança 
(GNS), o keynote de abertura, intitulado de 
“Políticas Públicas de Cibersegurança em 
Portugal”. Notou que o início de 2022 mostra 
que os ciberataques não acontecem apenas 
lá fora, relembrando que várias empresas 
conhecidas de uma grande parte do grande 
público têm sofrido ciberataques que param 
a sua atividade e, assim, impactam a vida dos 
portugueses.
O Diretor-Geral do GNS apresentou a 
Estratégia Nacional de Segurança do 
Ciberespaço (ENSC), criada para o período 
entre 2019 e 2023; o objetivo, diz, é que Portugal 
“seja um país seguro e próspero através de uma 
ação inovadora, inclusiva e resiliente, que pre-
serve os valores fundamentais do Estado de 
Direito democrático e garanta o regular funcio-
namento das instituições face à evolução digital 
da sociedade”.
Esta Estratégia Nacional de Segurança do 
Ciberespaço rege-se por princípios e objetivos 
estratégicos. Entre os princípios é possível 
encontrar a subsidiariedade, a complementari-
dade e a proporcionalidade. Já do lado dos obje-
tivos estratégicos, a ENSC procura maximizar 
a resiliência, promover a inovação e gerar e 
garantir recursos. A ENSC tem como princi-
pais eixos a governação, cooperação (nacional e 
internacional), a investigação, desenvolvimento 
e inovação, a resposta, a prevenção, educação e 
sensibilização e, por último, a proteção.

Para o futuro, diz o Diretor-Geral do GNS, 
os objetivos passam por criar um programa 
nacional de formação avançada em cibersegu-
rança em conjunto com os politécnicos portu-
gueses, para que os estudantes não tenham de 
se concentrar apenas em Lisboa ou no Porto, 
por exemplo.

“CIBERSEGURANÇA ESTÁ A EVOLUIR 
PARA O NEGÓCIO”
Durante uma mesa-redonda com a presença 
de João Pinto, CISO da Câmara Municipal da 
Amadora, de Josué Delgado, CISO do Grupo 
Lusíadas Saúde, e Pedro Mello, Territory 
Channel Manager da Sophos Portugal, foi pos-
sível perceber a importância das ferramentas 
de deteção e resposta de ameaças junto das 
organizações nacionais.
Josué Delgado referiu que “a temática da ciber-
segurança está a evoluir para o negócio” e, no 
geral, se tem assistido a um “incremento das 
ameaças de toda a superfície de ataque das 
organizações que trazem um desafio”.
Abordando a perspetiva de uma entidade 
pública – neste caso, uma câmara municipal 
– João Pinto indica que “o simples facto de 

RESUMO
• IDC Security Roadshow teve lugar em Lisboa;
• Inscreveram-se mais de mil pessoas no evento;
• António Gameiro Marques, do Gabinete Nacional de Segurança, 
fez o keynote de abertura.
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AirEngine Wi-Fi 6 & IdeaHub:
Soluções da Huawei revolucionam 
ensino no Instituto Piaget

HISTÓRIAS DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

A Escola Superior de Tecnologia e Gestão Jean Piaget, situada em 
Almada, tem como objetivo promover uma experiência global 
na oferta formativa alinhada com o mercado de trabalho na área 
das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Voltada para 
desenvolvimento de talentos na área das TIC e aproximar os 
conteúdos académicos às necessidades das empresas, foi 
pioneira na criação de um campus tecnológico e digital – o Smart 
Campus. 

A Huawei  foi o parceiro tecnológico escolhido para a implementação 
do programa de conhecimento e inovação. As soluções, não 
só permitiram um ensino remoto de alto desempenho como 
colocaram o Instituto na vanguardas da inovação na educação 
digital inteligente. 

O IdeaHub forneceu um novo conceito e experiência no 
espaço de sala de aula, ao combinar funções de whiteboard, 
projeção sem fios e videoconferência. Potencia a criação de uma 
experiência de ensino completo projetado para o antes, o durante 
e o após “sala de aula”.

O objetivo do Instituto era tornar possivel a formação local  
e e-learning. A solução IdeaHub tornou-o real.

Este ecossistema tecnológico potenciou ainda a transformação 
dos polos da Escola ao nível da responsabilidade ambiental e 
social, tornando-os mais sustentáveis, ecológicos, inteligentes 
e energeticamente eficientes.

A  solução Huawei Wi-Fi 6 foi o complemento perfeito, permitindo 
reforçar a cobertura e rapidez da internet num ambiente de 
vários utilizadores em simultâneo, quer nos edifícios com várias 
salas, quer no seu exterior, garantindo uma experiência ótima aos 
utilizadores. Com o aumento do desempenho de wi-fi da Escola, 
os alunos e professores passaram a ter o acesso que precisavam à 
rede, potenciando a eficácia dos seus estudos e da formação 
em aula, respetivamente. 

Com a implementação do Smart Campus, os alunos podem 
tornar-se profissionais mais competitivos e qualificados, criando 
novas oportunidade no mercado de trabalho, e a Escola pode 
orgulhar-se da abordagem diferenciada na área da educação 
superior. 

A Huawei está comprometida com a inovação contínua, 
contribuindo desta forma para um processo de transformação 
digital de todas as escolas a nível nacional e das quais o 
Instituto Piaget é a melhor referência. Somando a tudo, apesar 
dos tempos de incertezas e de grande desafio para as empresas 
de TIC, a Huawei garante a entrega de equipamentos e execução 
do projeto em apenas duas semanas! 

Conheça a Promoção Fast Track:
https://bit.ly/3KO38cV
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what’s new

A Brother lançou novas impressoras 
multifunções de tinta profissionais A4/
A3 para ambientes SOHO (small office 
and home office). Integram o novo chip 
de impressão Maxidrive, “oferecendo 

uma maior velocidade de impressão, qualidade 

profissional e máxima fiabilidade, sem necessi-
dade de investir mais dinheiro ou ocupar mais 
espaço”, indica a empresa em comunicado 
enviado ao IT Channel.
Segundo a Brother, ao integrar a tecnologia de 
jato de tinta, as impressoras “consomem menos 

energia, tornando-as soluções muito ecoló-
gicas” e a sua vida útil “é até três vezes maior 
que a dos modelos anteriores, oferecendo uma 
elevada durabilidade que responde às neces-
sidades de sustentabilidade dos consumidores 
atuais, aumentando os volumes de impressão”. 
Adicionalmente, afirmam que melhoraram 
a velocidade de impressão a cores em 50% e 
40% a preto, bem como a velocidade de cópia 
e digitalização, e que o tempo de digitalização 
da primeira página (FPOT) foi reduzido para 
menos de cinco segundos em todos os modelos.
As novas impressoras têm a capacidade de 
imprimir e digitalizar até A3 (consoante o 
modelo) e incorporar novos tinteiros, com-
postos por tinta pigmentada. As novas soluções 
da Brother já estão disponíveis. 
As novas impressoras multifunções da Brother 
têm o mesmo tamanho que as séries anteriores - 
J5000 e J6000 -, mas, segundo a empresa, melho-
raram em qualidade e velocidade. Os modelos 
MFC-J5340DW e MFC-J5740DW caracteri-
zam-se por imprimir até A3 e digitalizar e copiar 
em A4, enquanto os modelos MFC-J6540DW e 
MFC-J6940DW permitem trabalhar com todas 
as funções até ao formato A3. 

A Dynabook anunciou dois novos dispositivos da família Tecra – o 
Tecra A40-K de 14 polegadas e o Tecra A50-K de 15 polegadas. 
Os dois novos dispositivos foram concebidos para responder 
a todas as necessidades do atual profissional móvel e f lexível, 
reduzindo ao mesmo tempo a pressão sobre os gestores de IT. 

Fiável, seguro e fácil de gerir, este duo leve e elegante é a mais recente 
adição à consagrada gama de produtos Tecra da Dynabook.
De acordo com a Dynabook, cada dispositivo foi cuidadosamente con-
cebido para responder aos desafios de segurança e gestão impostos pela 
mudança acelerada para modelos de trabalho f lexíveis. É assegurado um 
elevado nível de segurança, com ambos os dispositivos a satisfazerem os 
requisitos de PC Microsoft Secured. Graças à tecnologia BIOS conce-
bida internamente pela Dynabook com funcionalidades de segurança 
extensivas, à Trusted Platform Module (TPM) 2.0, à encriptação de nível 
empresarial e à autenticação opcional Windows Hello de impressão 
digital e reconhecimento facial, os utilizadores obtêm um alto nível de 
proteção contra roubo de identidade e dados. Ambos os dispositivos têm 
uma tampa de privacidade para a câmara. O leitor de smartcards opcional 
acrescenta uma camada de segurança onde esta é necessária.
Mesmo com uma força de trabalho dispersa, os departamentos de IT 
podem controlar de perto os dispositivos Tecra das suas equipas através 
das funcionalidades de gestão inteligentes. A Intel Active Management 

Technology (AMT) permite a gestão fácil dos dispositivos – mesmo 
remotamente. A tecnologia BIOS da Dynabook pode, ainda, ser atuali-
zada e gerida à distância para manter altos níveis de segurança.
O Tecra A40-K e A50-K contam ambos com funcionalidades de melho-
ramento de desempenho para que os utilizadores se despachem das 
suas tarefas. Os dois modelos vêm com Windows 11 Pro, integrando a 
12.ª e mais recente geração de processadores Intel Core até i7 com uma 
potência de 28 watt. A isto, acresce uma seleção de funcionalidades de 
memória e armazenamento disponíveis, incluindo até 32GB de RAM 
em 2 SO-DIMM DDR4 3200 e até 1TB de armazenamento em SSD 
Gen4 com maior velocidade.  

Dynabook apresenta novos portáteis Tecra

BROTHER LANÇA IMPRESSORAS MULTIFUNÇÕES 
DE TINTA PROFISSIONAIS A4/A3
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A Canon Europa procura estabelecer um 
novo padrão na impressão de produção 
com o lançamento da sua impressora 
digital a cores de folha cortada, a  
imagePress V1000. Superando os desa-

fios diários de produção que os fornecedores 
de serviços de impressão (PSP) comerciais e 
internos enfrentam, o novo equipamento incor-
pora funcionalidades tecnológicas progressivas 
e atributos de desempenho comprovados, 
estabelecendo-se como a próxima geração na 
evolução da família imagePress.
Hiro Imamura, Vice President, Marketing 
& Innovation, Digital Printing & Solutions 
da Canon Europa, afirma que “a image-
Press V1000 eleva o nível de produtividade e 
é capaz de lidar com uma ampla variedade 
de materiais. Ao dar resposta às necessidades 
da nossa base de clientes, trazemos uma nova 
perspetiva ao design de impressoras de toner 
digital, explorando formas inovadoras de fazer 
frente às dores de cabeça diárias da produção e 
ajudando as empresas de impressão a trabalhar 
melhor, mais rápido e com mais alcance, para 
oferecerem produtos de impressão criativos 

aos seus clientes. Repleta de funcionalidades 
que superam os desafios comuns das empresas 
de impressão, a imagePress V1000 consegue 
assumir uma maior variedade de trabalhos de 
impressão e cumprir prazos mais exigentes. Ao 
garantir alta produtividade de forma consis-
tente e incorporar mais automação para uma 
ótima qualidade de impressão com intervenção 
mínima, estamos a libertar o tempo dos opera-
dores dos nossos clientes, permitindo que o seu 
conhecimento seja canalizado para criar valor 
para os clientes e desenvolver o negócio em 
novas direções”.

A nova imagePRESS V1000 oferece às 
empresas de impressão uma maior f lexibilidade 
para lidar com diversas aplicações, oferecendo 
aos clientes formatos interessantes e uma capa-
cidade de papel muito ampla. Repleta de fun-
cionalidades inovadoras pensadas para facilitar 
a vida dos operadores e maximizar o potencial 
criativo e comercial, é o investimento ideal 
para PSP com pouco tempo que procuram 
um equipamento de impressão digital robusto 
e fiável que entrega resultados todos os dias, 
independentemente do trabalho de impressão 
pedido. 

A Qnap apresentou um novo NAS silencioso de duas baías HS-264 
potenciado por um processador Intel Celeron N5105 de quatro 
núcleos a 2,0 GHz. Equipado com duas portas de rede 2.5GbE, 
duas saídas HDMI 4K, streaming/transcodificação de multimédia 
4K e apps install-on-demand, o HS-264 combina funcionalidade 

NAS com uma experiência focada na multimédia.
O HS-264 suporta dois discos rígidos ou SSD SATA 6Gbps de 2,5/2,5 
polegadas e tem 8 GB de memória (não expansível). Com duas portas 
2.5GbE (2.5G/1G/100M), o HS-264 tem um enorme potencial de lar-
gura de banda para backup, partilha e streaming de alta velocidade 
- suportando até 5Gbps através de port trunking. Duas saídas HDMI e 
duas portas USB 3.2 Gen 2 Tipo-A permitem ligar múltiplos dispositivos 

de áudio/vídeo ou unidades de expansão, enquanto a encriptação Intel 
AES-NI acelerada por hardware garante a confidencialidade de ficheiros 
e dados sem impacto no desempenho do sistema.
“O novo HS-264 continua a linhagem da série única de NAS silencioso 
e passivo da Qnap, que combina as vantagens de um NAS tradicional 
com um design moderno”, disse, em comunicado, Stanley Huang, Gestor 
de Produto da Qnap, acrescentando que, “com streaming de rede e duas 
saídas HDMI, a multimédia pode ser desfrutada por toda a casa em 
múltiplos dispositivos com qualidade 4K. Também está disponível uma 
variedade de apps completas para multimédia, backup e armazenamento, 
tornando o HS-264 numa escolha ideal para utilizadores domésticos”.
O HS-264 inclui várias aplicações multimédia completas. Os utiliza-
dores podem facilmente aceder, armazenar e gerir as suas fotos, vídeos 
e ficheiros de áudio com o QuMagie, Video Station e Music Station. O 
HS-264 também suporta streaming multimédia via Plex, ou streaming 
para Android TV, Apple TV, dispositivos móveis e DLNA. Os utili-
zadores podem ainda tomar controlo total do HS-264 com o controlo 
remoto QNAP RM-IR004.  

wn

CANON LANÇA NOVA IMAGEPRESS

Qnap lança novo NAS com processador Intel
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Município de Portimão 
aumenta capacidade de 
armazenamento com soluções 
Lenovo
O Município de Portimão utiliza soluções ThinkSystem da Lenovo para aumentar o 
desempenho, a capacidade e responder a novas exigências
por Diana Ribeiro Santos 

Nos últimos anos, o Município 
de Portimão contava com uma 
infraestrutura informática, 
tanto para apoiar sistemas de 
backoffice, como para email, 

planeamento de recursos empresariais e ser-
viços digitais direcionados para o público. 
Com a tecnologia existente era difícil de res-
ponder aos utilizadores e Municípios que dia-
riamente utilizam os serviços da CM Portimão. 
O principal desafio era aumentar a capacidade 
de armazenamento que já estava esgotada 
na solução e sem possibilidade de expansão, 
bem como implementar um ambiente digital 
de recuperação em caso de disaster recovery e 
melhorar a capacidade de processamento per-
mitindo operar com maior velocidade, escala e 
confiabilidade.
Assim, para melhorar os seus serviços, o 
Município de Portimão procurou novas solu-
ções que proporcionassem um melhor desem-
penho e estabilidade, e que assegurassem que 
os dados críticos e os pedidos estavam pronta-
mente disponíveis.

A SOLUÇÃO
A Visualforma – Parceira local da Lenovo – foi 
escolhida para dar resposta a este desafio. 
“A escolha da solução partiu de uma sugestão 
da Visualforma, mas sempre alinhando as 
expectativas do cliente e sempre envolvendo a 
Lenovo na escolha das soluções. Ter este tipo 
de solução no nosso portfólio permite-nos res-

RESUMO
• O Município de Portimão sentiu a necessidade de aumentar a 
capacidade de armazenamento, implementar um ambiente digital de 
recuperação e melhorar a capacidade de processamento;
• A Visualforma foi escolhida para implementar os servidores Lenovo 
ThinkSystem;
• Atualmente, Município pode recorrer a mais 60% de capacidade 
de armazenamento imediato.

ponder de forma eficaz a todas as necessidades 
dos nossos clientes”, afirma Humberto Bento, 
COO da Visualforma, que garante que este 
tipo de soluções de alta disponibilidade são 
implementadas com bastante frequência, uma 
vez que estão focados em melhorar a resiliência 
das infraestruturas de IT dos seus clientes.
O Município de Portimão passou - graças ao 
acompanhamento e apoio da Visualforma- 
a estar preparado para servir os cidadãos e 
capacitar os funcionários com uma infraes-
trutura informática atualizada e um ambiente 
de recuperação de desastres totalmente novo. 
Tudo isto construído sobre os servidores 
Lenovo ThinkSystem, com os processadores 
2nd Gen Intel Xeon Scalable, e matrizes de 
armazenamento Lenovo ThinkSystem de alta 
capacidade. 
As vantagens desta solução prendem-se, sobre-
tudo, com a gestão integrada dos equipamentos, 
bem como a capacidade de ser competitiva em 
termos de preços e desempenho.

OS RESULTADOS 
Segundo Miguel Silva, DCG Sales Manager 
em Portugal da Lenovo, esta implementação 
é muito significativa para a Lenovo uma vez 
que Portimão é um dos concelhos mais rele-
vantes de Portugal. “Este é um exemplo muito 
bom daquilo que podemos fazer com os nossos 
Parceiros comprometidos, que, realmente 
,elevam a nossa marca e soluções premium. Em 
números, e em resumo, o cliente reduziu a sua 

janela de backup em 75%, e essa era uma das 
suas maiores preocupações. A Lenovo ajudou 
o cliente a atender a expectativa de melhoria 
dos serviços que prestam aos seus Municípios”.
Em comparação com a sua plataforma de IT 
anterior, os servidores Lenovo ThinkSystem 
oferecem três vezes mais poder de processa-
mento e cinco vezes mais velocidade de rede 
interna. 
O Município pode, também, recorrer a mais 
60% de capacidade de armazenamento ime-
diato, e a velocidades de armazenamento mais 
elevadas graças a todas as matrizes de armaze-
namento SSD da Lenovo. 
Atualmente, tem o triplo da capacidade e uma 
melhoria significativa no desempenho de IOPS 
no cluster de produção primária, e o sistema de 
informação e gestão municipal melhorou no 
tempo de resposta graças a esta infraestrutura, 
otimizando o atendimento aos cidadãos.
“O ambiente digital de recuperação de desas-
tres, que é totalmente novo, permite maximizar 
a disponibilidade de dados e a continuidade do 
negócio, no caso improvável de haver um pro-
blema com impacto, e finalmente, a conexão 
rápida e f lexível do canal de fibra entre servi-
dores e armazenamento permite maior velo-
cidade na obtenção dos dados armazenados, 
assim como no seu processamento”, explica 
Carlos Lourenço, IT Manager do Município 
de Portimão.
O Município de Portimão tira, ainda, partido 
do serviço YourDrive YourData da Lenovo, 
que permite às organizações manterem a posse 
e eliminarem falhas, proteger dados sensíveis 
e manter a conformidade com as políticas de 
retenção e eliminação corporativas para aliviar 
riscos de responsabilidade civil.  
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“O nosso crescimento advém 
da nossa mentalidade”
A Inforlíder é uma das software house mais antigas em Portugal e auxilia os 
seus clientes com questões relacionadas com tecnologia, software e hardware 
tecnológico. Atualmente, estão focados em soluções Windows e Web
por Diana Ribeiro Santos 

A Inforlíder nasceu em 1988, come-
çando a desenvolver software de 
gestão para empresas desde essa 
data. Um dos softwares mais 
conhecidos do mercado criado 

pela Inforlíder foi o FAST desenvolvido em 
MS-DOS. 
Sendo uma das software house mais antigas em 
Portugal, posiciona-se como uma empresa que 
acompanha os seus clientes e Parceiros, desde 
o primeiro ao último contacto para que estes 
alcancem os seus objetivos. 
A empresa segue um padrão ético e forma de 
gestão que privilegia a sustentabilidade e a res-
ponsabilidade da empresa para com todos os 
stakeholders, sejam clientes, fornecedores, cola-
boradores ou a comunidade. Apoia empresas 
sem fins lucrativos, diversas associações, escolas 
e universidades, clubes desportivos, Cruz 
Vermelha, entre outras, ajudando estas enti-
dades a desenvolverem a sua ação social.
“Somos uma empresa de génese familiar, como 
tal tratamos os clientes como família. A nossa 

RESUMO
• A Inforlíder está desde 1988 a desenvolver soluções de software para 
empresas e o seu objetivo é fornecer soluções de software ao melhor 
preço/qualidade e com um serviço personalizado;
• Os clientes da Inforlíder são de todos os setores de atividade, do 
Norte ao Sul e Ilhas, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Brasil;
• Ao longo dos anos, têm apostado fortemente na sua equipa comercial 
e de marketing, uma vez que estes acabam, muitas vezes, por serem o 
primeiro contacto com potenciais clientes.

visão sempre foi a de criar Parcerias sérias e 
honestas, de forma a poder prestar um serviço 
continuado de desenvolvimento e suporte, com 
o objetivo de fazer crescer o nosso cliente”, 
afirma Filipe Fonseca, Gestor da Inforlíder.
“O nosso objetivo principal é fornecer aos 
nossos clientes soluções de software ao melhor 
preço/qualidade e com um serviço personali-
zado. De momento estamos focados em solu-
ções Windows e soluções web”.
Atualmente, a equipa da Inforlíder é composta 
por nove elementos, sendo que existe uma cons-
tante procura de talentos que possam trazer 
valor aos seus clientes.

COM QUEM TRABALHAM? 
Os clientes da Inforlíder são de todos os setores 
de atividade, do norte ao sul e ilhas, Angola, 
Moçambique, Cabo Verde, Brasil.
Trabalham desde pequenas e médias empresas 
até grandes organizações. No futuro, pre-
tendem ter Parceiros IT, revendedores de  
software e lojas de informática.

SOLUÇÕES MAIS PROCURADAS 
Ao longo dos anos, foram criando e desenvol-
vendo diversas soluções, tendo por diversas 
vezes desenvolvido soluções especificas para os 
seus clientes.
Contudo, destacam as seguintes soluções pro-
curadas pelos seis clientes:
• ERP;
• Criação de Websites e Lojas Online;
• Software de Controlo de Assiduidade;
• Software de Contabilidade;
• Software de Salários;
• CRM Online.

“Adquirimos, de forma eventual hardware, 
para o nosso cliente, no entanto, o nosso core 
business é a criação de soluções de software”.

EVOLUÇÃO DO NEGÓCIO E ESTRATÉGIA 
DE EXPANSÃO 
Para Filipe Fonseca, Portugal é um país com 
um mercado pequeno comparado a outros 
países da Europa e do Mundo, no entanto, 
ainda existe muito caminho por percorrer e 
têm a certeza de que ainda há espaço para evo-
luir a nível de soluções da sua área de negócio.
A Inforlíder está consciente da realidade do 
mercado português. Como tal tentam oferecer 
a solução mais adequada a cada cliente a um 
preço confortável e justo para a sua realidade.
“Apostamos fortemente na nossa equipa comer-
cial e marketing, uma vez que estes acabam, 
muitas vezes, por serem o primeiro contacto 
com potenciais clientes. O nosso crescimento 
advém da nossa mentalidade. Cada cliente é 
único, e como tal, deve ser acompanhado com 
base nas suas particularidades; tendo a nossa 
equipa a seu lado”. A Inforlíder tem feito ainda 
um investimento em recursos humanos.  
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Transformação Digital: Um Mundo Cheio 
de Maravilhas

É um tema amplo, 
subjetivo e depen-
dente do conheci-
mento & perspetiva 
daquele que o 

enfrenta. Realidades não replicá-
veis que enquanto num ambiente 
perduram e crescem, noutros 
parecem o cerne da insânia. 
Atualmente, a transformação 
digital já é algo a que a maioria 
não tenta escapar, mas sim, 
navegar. Esta inevitabilidade 
lembra-nos a descida infinita que 
Alice experiencia quando cai na 
toca do coelho. Objetos e imagens 
insanas, embora curiosas, e até, de 
lógica extravagante.
Nascida à luz da quarta revo-
lução industrial, a transformação 
digital, pode caracterizar-se como 
o processo de capitalização de 
tecnologias digitais para criar/ 
ajustar processos de negócio, 
cultura e experiências de cliente/ 
colaborador. Assim, segundo a 
SalesForce – Empresa de renome 
em soluções de CRM (Costumer 
Relations Management), é algo 
que transcende as fronteiras do 
negócio, os diferentes depar-
tamentos e os diversos setores. 
Reflete-se desde os atos mais sim-
ples, como a passagem para um 
novo smart phone, às mudanças 
mais complexas, como a criação 
de sistemas de blockchain em 
serviços. 
Retomando a metáfora, podemos 
comparar a transformação digital 
com o Gato de Cheshire, vulgar-

Quando penso em transformação digital, recordo-me sempre 
de uma citação da clássica estória “As Aventuras de Alice 
no País das Maravilhas” – “Eu não sou louco. É só a minha 
realidade que é diferente da tua” (Lewis Carroll, 1871). 

mente conhecido por “gato que ri”, 
cuja existência é confiante e asser-
tiva, não sendo, contudo, direta 
até serem colocadas as perguntas 
certas. O que acontece nas orga-
nizações quando não colocamos 
as perguntas certas? Também nos 
rimos, mas para não chorar. 
Tal como o Gato de Cheshire, a 
realidade da transformação digital 
precisa de questões poderosas, 
perguntas que põem em causa o 
sentido normal das coisas e que 
apelam ao abandono das regras 
normais, do pré-estabelecido e à 
abertura de um impossível pos-
sível… de uma realidade louca.
Para que seja possível uma 
Organização assumir a transfor-
mação é crítico desafiar-se cons-
tantemente, de forma a identificar 
e avaliar quais os aspetos e dinâ-
micas que desempenham papéis 
significativos na economia digital, 
ou seja, se a Transformação 
Digital é o gato de Cheshire, as 
Organizações são o coelho branco, 
que se caracteriza como uma per-
sonagem em constante conf lito 
com as suas duas personalidades. 
Por um lado, exibe um perfil dire-
tivo e focado nas tarefas que têm 
de ser realizadas, por outro, pro-
cura permanentemente aceitação 
e aprovação superior do mercado 
– a rainha de copas. Sabemos que 
para a ter, precisa de inovar.
Transpondo esta caracterização 
para o mundo Organizacional, 
podemos então evidenciar o 
esforço contínuo em que as demais 

Organizações se encontram para 
equilibrar o foco no cumprimento 
da estratégia de negócio e o 
desafio premente de criar tendên-
cias junto do mercado e perante a 
concorrência. 
Estamos sempre em falta, estamos 
sempre atrasados, se formos a ver.
Tal como na estória, é frequente 
as Organizações sentirem-se 
atrasadas “Ai, ai! Ai, ai! Vou 
chegar demasiado atra-
sado!”, seja para abraçar um 
novo sistema, implementar um 
programa ou ajustar um processo 
já existente que, após um ano, já 
estará seguramente desatualizado. 
Este receio é, na sua raiz, justifi-
cado. Assistimos a um panorama 
de transformação constante. São 
muitos os projetos de Gestão da 
Mudança - identificação de novas 
competências, reestruturações, 
novas funções, programas de 
desenvolvimento, entre outras. 
Contudo, de todas as transforma-
ções, a digital é, provavelmente, a 
mais desafiante, a mais rápida e 
obsoleta, mas também a que mais 
simplifica o nosso dia a dia. Com a 
4ª revolução industrial, a economia 
global sofreu uma mudança, 
passando a agregar a economia 
digital. Embora seja muitas vezes 
reduzida ao ato de realizar negó-
cios através de mercados baseados 
na internet e na World Wide Web, 
a economia digital corresponde à 
vertente económica baseada em 
tecnologias de computação digital 
(Bukht & Heeks, 2017).
O mundo digital trouxe-nos 
inúmeras possibilidades, quando 
transformou realidades complexas 
em cenários mais simples e efi-
cazes, desde que pensado, estru-
turado e implementado, tendo por 
base um bom diagnóstico. 

Assim, segundo a literatura, para 
que as Organizações consigam ser 
relevantes nesta nova economia 
e avancem com uma transfor-
mação é crítico garantirmos três 
dimensões de análise em fase de 
diagnóstico:
• Garantir um avanço na 
Digitalização, que remeta para 
a capitalização de informação 
arquivada digitalmente, por forma 
a estabelecer processos de trabalho 
simples e eficazes
• Compreender o Custo vs. 
Benefícios das opções estratégicas 
que envolvem uma transformação 
digital e o seu retorno 
• A Maturidade Digital, sendo 
este o grau de compreensão e 
capacidade de concretização desta 
mudança
Tal como o País das Maravilhas, 
vivemos, atualmente, uma reali-
dade que nos possibilita pensar sem 
limites e conceptualizar os nossos 
processos out of the box. Uma 
realidade que questiona o racional 
enraizado e que, ao mesmo tempo, 
abre para o diferente, inovador e 
para o mais simples.
Naturalmente que, tudo que expo-
nencia o desenvolvimento, com tal 
liberdade conceptual, traz consigo 
um lado negro, como a tendência 
da rainha de copas, ou do mer-
cado, para cortar as cabeças de 
todos os que não forem bem suce-
didos nestas transformações. 

por Ana Carolina Falcão, 
Consultant da Michael Page Consulting 

https://www.linkedin.com/in/ana-carolina-falc%C3%A3o/
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O Metaverso e o Direito

Alguns jogos online 
multijogador são 
f r e quent ement e 
refer idos como 
estando na origem 

do conceito de metaversos, como 
o Minecraft, Roblox, e o Fortnite. 
O futuro trará novas formas de 
interação social mais sof isti-
cadas, onde para além de jogar 
e conversar com outras pessoas, 
se poderá comprar e vender pro-
dutos e serviços. Cada vez mais se 
“viverá” no metaverso, que será o 
futuro da Internet onde todas ou 
quase todas as interações sociais 
ocorrerão, num mundo de reali-
dade virtual. O previsto, ou talvez 
mais rigorosamente, o desejado, é 
que as pessoas possam explorar 
cidades e comunidades virtuais 
onde o seu comportamento terá 
consequências “reais”. Não é coin-
cidência o Facebook ter recente-
mente alterado o seu nome para 
Meta.

Algumas das iniciativas que se 
conhecem parecem ser pouco 
mais do que ações de marketing. 
Pense-se na loja da cadeia de res-
taurantes Chipotle que “abriu” 
um restaurante num metaverso 
(Roblox) onde se pode ganhar 
vouchers que podem ser trocados 
por refeições em restaurantes reais 
da marca. Ou uma empresa de 
promoção imobiliária nos EUA, 
que oferece uma casa virtual 
num metaverso (Sandbox), quando 
o comprador adquire uma pro-

Uma das palavras que mais ouço nos círculos de tecnologia 
e de Direito nos últimos tempos é “metaverso”. A palavra é 
uma amálgama das palavras “meta” e “universo” e designa 
genericamente mundos virtuais, tipicamente focados em 
interação social. 

priedade, igual à casa verdadeira 
adquirida pelo comprador.

Já há, no entanto, projetos com 
outro tipo de ambição. Metacity, 
por exemplo é uma plataforma 
descentralizada, baseada em 
tecnologia de blockchain, que 
pretende ser uma comunidade 
virtual global. Os “residentes” de 
Metacity irão podem em breve 
criar NFT (non fungible tokens) e 
transacionar os mesmos. Outro 
metaverso, a Decentraland, orga-
nizou uma semana da moda em 
março deste ano, onde partici-
param marcas de referência como 
por exemplo a Dolce & Gabbana.

Qual é a relevância ou as impli-
cações jurídicas da criação e utili-
zação de metaversos?

Uma consequência no mundo real, 
que já vemos hoje, é a inclusão da 
exploração de direitos no meta-
verso no rol de direitos comerciais 
licenciados por artistas, despor-
tistas e em contratos de patrocínio. 
Os titulares dos direitos querem 
prever contratualmente seja proi-
bindo ou permitindo a utilização 
a exploração desses direitos no 
metaverso.

Outra consequência que já gera 
trabalho jurídico, são litígios sobre 
propriedade intelectual. A Hermés 
está a proceder contra o criador 
dos NFT designados Metabirkin, e 
que consistem em reinterpretações 

digitais da icónica mala Birkin da 
Hermés. 

Uma questão que tem causado 
alguma discussão é como tratar 
o conceito de “propriedade” no 
metaverso. A maioria das tran-
sações comerciais no metaverso 
utilizam cripto moedas ou NFT, 
o que acrescenta complexidade 
ao tema. O que significa adquirir 
uma casa num metaverso; devemos 
aplicar as regras sobre direito de 
propriedade?  

O tema da lei aplicável também 
é difícil de responder. Quando 
falamos da Internet em geral, o 
fator de ligação entre uma pessoa e 
a lei aplicável é tipicamente a loca-
lização geográfica do utilizador. 
Por exemplo, quando estamos a 
falar de RGPD (o Regulamento 
(UE) 2016/679, o Regulamento 
Geral sobre a Proteção de Dados), 
e de transferências internacionais 
de dados pessoais, a localização do 
utilizador é fundamental para per-
ceber se o RGPD é aplicável. Não 
é evidente como se deve transpor 

este conceito para a localização 
de um avatar num metaverso. 
Por outras palavras, como conse-
guimos perceber o âmbito de apli-
cação do RGPD no metaverso?

Um problema semelhante existe 
para as leis fiscais. Que leis – e de 
que países – são aplicáveis, e como 
afetam as diferentes atividades?

Neste momento ainda temos 
mais perguntas do que respostas. 
O metaverso é simplesmente a 
próxima versão da Internet ou 
trata-se de uma “realidade” nova 
(trocadilho intencional) que reque-
rerá soluções jurídicas fundamen-
talmente diferentes? A ver, com 
interesse. 

por Daniel Reis, 
Sócio da DLA Piper ABBC

https://www.linkedin.com/in/daniel-reis-0b44218/
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Os seus dados, a sua responsabilidade
A TEMPESTADE PERFEITA
Mas esse não é o único motivo. Os ciberataques 
também aumentaram porque muitos trabalha-
dores remotos alteraram as configurações das 
suas firewalls e pontos de acesso para acederem 
às soluções SaaS (Software-as-a-Service) das 
suas empresas a partir de casa. Isto relati-
vamente a todo o tipo de aplicações, desse o 
Office 365 às soluções remotas de call center, 
passando pelos softwares especializados para 
contabilidade, gestão de cadeias de forneci-
mento e salários.
A rápida adoção destas soluções SaaS permitiu 
às empresas adaptarem-se ao teletrabalho rapi-
damente. Não há dúvidas de que isso salvou 
postos de trabalho, evitou o encerramento de 
muitas empresas e teve um papel fundamental 
na hora de ajudar a cumprir com o confina-
mento e as normas de distanciamento social. 
A economia global seria muito diferente sem 
o SaaS.
Mas esta adoção de SaaS também significou 
que, pela primeira vez, a maioria dos dados era 
produzida fora da firewall corporativa e não 
era guardada num hardware no espaço físico 
das empresas. Isto levou a um pico dos ata-
ques de ransomware, não só contra os sistemas 
informáticos, mas também contra as aplicações 
SaaS mais utilizadas pelos teletrabalhadores 
durante a pandemia.
Apesar da segurança global destas soluções, os 
hackers desenvolveram formas cada vez mais 
engenhosas para obterem acesso através do 
sistema operativo comprometido do utilizador, 
o que lhes permitiu atacarem os serviços cloud.
Os utilizadores de soluções SaaS têm de ter mais 
cuidado do que nunca e aplicar as boas práticas 
de segurança no seu dia-a-dia, nomeadamente 
a alteração regular das suas palavras-passe, não 
manter listas de passwords não encriptadas e 
manter o software de antivírus atualizado.
Apesar de trabalharem à distância, as equipas 
de TI também têm um papel fundamental a 
desempenhar para garantir que os empregados 
não deixem de seguir as políticas de segurança 
em casa. O ponto-chave aqui é não relaxarmos 
nas nossas políticas de segurança porque 
usamos serviços e soluções SaaS.

QUEM É QUE É RESPONSÁVEL PELA 
PROTEÇÃO DE DADOS?
Os desafios vão além da resposta a esta per-
gunta. Muitas empresas assumem que, ao 
migrarem para aplicações SaaS, não precisam 
de se preocupar com os backups dos seus dados 
com a mesma diligência que o fariam nas apli-
cações on-premises. Existe a crença de que os 
fornecedores SaaS são responsáveis pelos dados 
produzidos nas suas aplicações. 
Isto é importante porque os fornecedores de 
SaaS são responsáveis pela disponibilidade dos 
dados, mas não pela sua recuperação, pelo que, 
se houver um ataque de ransomware e os dados 
foram apagados, não têm qualquer responsabili-
dade na recuperação dos mesmos. Alguns forne-
cedores de soluções de nuvem, como a Microsoft 
e a AWS, têm um modelo de responsabilidade 
partilhada sobre os dados, segundo o qual são 
responsáveis por uma parte desses dados, mas 
os utilizadores têm de se encarregar do restante.
É por esta razão que é tão importante ter um 
sistema completo de proteção e recuperação 
de dados.
Os dados armazenados em plataformas SaaS 
devem estar em conformidade com os acordos 
de nível de serviço de backup e recuperação 
de dados existentes nas empresas. Os ataques 
de ransomware podem bloquear o acesso aos 
dados e, em última instância, apagar por com-
pleto a informação. Como tal, é fundamental 
que as empresas que utilizam soluções baseadas 
em SaaS façam um backup dos dados indepen-
dentemente dos fornecedores dos serviços, e de 
acordo com as políticas empresariais.
As empresas não devem relaxar no que respeita 
à recuperação de desastres porque adotaram 
soluções baseadas em SaaS. De facto, a poten-
cial complexidade da adoção destes serviços 
– especialmente se for em múltiplos ambientes 
de nuvem e com uma grande proporção de tra-
balhadores remotos – significa que é essencial 
ter uma estratégia de recuperação testada e 
atualizada regularmente. 
Isto assegurará que as empresas possam conti-
nuar a beneficiar da facilidade prometida pelas 
soluções SaaS sem serem vítimas dos crescentes 
ataques de ransomware. 

por Miguel Ortega Talayero,
Territory Sales Excecutive da 

Commvault

Durante o último ano e meio, a 
pandemia forçou uma grande 
parte da população a traba-
lhar fora dos seus escritórios. 
Os governos de todo o mundo 

encorajaram os cidadãos a permanecerem em 
casa enquanto fosse possível. E hoje, apesar 
das restrições existentes em muitos países, 
o trabalho em regime híbrido parece ser a 
norma pós-COVID. De acordo com o IDC, 
até 2023, 60% dos dados serão gerados por 
teletrabalhadores.
Mas trabalhar a partir de casa durante a pan-
demia não quer dizer que não tenha havido 
riscos na cibersegurança, e os planos a longo 
prazo para o trabalho em regime híbrido 
devem ser cuidadosamente analisados para 
que os cibercriminosos não encontrem backdoors  
no acesso aos sistemas corporativos. Os cibera-
taques aumentaram exponencialmente durante 
a pandemia, especialmente os ataques de  
ransomware, que cresceram 485% entre 2019 
e 2020.
Uma das razões para este fenómeno pode ter 
sido, simplesmente, o facto de termos passado 
mais tempo em casa e, com os cinemas, centros 
comerciais, ginásios e outros lugares de ócio 
encerrados, dispúnhamos de mais tempo livre 
para estarmos conectados.

https://www.linkedin.com/in/miguel-ortega-talayero/
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uando o principal argumento de comunicação de 
uma empresa é dizer que tem “produto na prate-
leira” ficamos a pensar que algo vai mal no reino 
da Dinamarca.

Os últimos anos têm sido uma verdadeira prova 
de fogo para empresas e empresários; o volume de 

informações inesperadas e alarmantes com que somos confrontados 
diariamente provoca aquilo que um amigo médico designa, com ironia, 
de “inibição por excesso de substrato”, um termo da biologia que livre-
mente emprega quando alguém paralisa por não conseguir processar 
tanto estímulo externo.

Neste turbilhão de variáveis onde os Parceiros hoje têm de se mover, 
acertar com antecedência na disponibilidade e preço passaram a ser 
críticos.

Não que seja do conhecimento generalizado, mas atual-
mente é praticamente impossível usar um serviço de um 
grande fornecedor de cloud – ou mesmo de alguns não 
tão grandes – sem que algures exista um sistema de 
machine learning analisando cada um dos nossos passos 

ou fazendo sugestões – ainda que subtis – ou, cada vez mais, respondendo 
a pedidos em linguagem natural.
 A verdade é que o uso de tecnologias de machine learning se tornou 
ubíquo na maioria dos serviços de que dependemos diariamente. Ora 
estas tecnologias têm uma característica particularmente distintiva: a 
necessidade de trabalho com aceleradores gráficos para treino e exe-
cução de modelos. Os aceleradores gráficos tornaram-se das tecnologias 
mais procuradas nestes dois últimos anos, não apenas para a respetiva 
utilização original – servirem de plataformas de suporte a jogos – mas 
também na mineração de criptomoedas e, naturalmente, em IA. Para os 
fornecedores de aceleradores gráficos, como a Nvidia, estes anos foram de 
autêntico reposicionamento no mercado, com os GPU, que começaram 
por ser associados apenas às máquinas dos jogadores, cada vez mais a ser 
usados em servidores de datacenter. Na verdade, esta tem sido das áreas 
de mais rápido crescimento para os fornecedores de cloud (seja AWS, 
seja Microsoft Azure) e paralelamente para os respetivos fornecedores de 
hardware. Mas com a popularização destas aplicações, surge o reverso, 
inevitável. São cada vez mais apetecíveis, os respetivos resultados e dados 

para os atores com fins maléficos. Não apenas será de grande valor o 
roubo de um qualquer modelo treinado para uma aplicação específica – 
por exemplo na área financeira – como será altamente disruptora até a 
alteração de algum dos respetivos parâmetros. 

O próximo passo – que já começou a ser dado, nomeadamente pela 
Nvidia - é a criação de arquiteturas em que os dados tratados no GPU 
são cifrados à entrada desse módulo. Apresentada recentemente, a arqui-
tetura (denominada Hopper) que tal permite está a ser incorporada nas 
placas para centros de dados.

Estamos a entrar numa era absolutamente inexplorada na história dos 
sistemas de informação. Até agora, temo-nos focado na privacidade sobre 
os nossos dados pessoais. Mas cada vez mais, esses dados são usados 
para treinar modelos que são capazes de antecipar os nossos gostos e 
comportamentos e próximos passos. Tem implicações perigosas, tem 
de ser discutido. Mas entretanto, é bom que tais modelos, se existem 
– e existem, como sabemos – estejam devidamente salvaguardados de 
acessos indevidos. Nenhuma criptografia é demais para proteger o que 
são, cada vez mais, não os nossos dados pessoais, mas o que nos define 
como seres sentientes.   

     por Henrique Carreiro

Short What?!

Uma caixa forte para 
a Inteligência Artificial

Shortage, um termo antigo, mas que era desconhecido de quase todos os 
clientes, agora é jargão corrente nas conversas. 
O que não fica claro são as razões do que aconteceu, porque aconteceu 
e está a acontecer e porquê, mesmo sem COVID-19, ainda continuará 
por mais uns longos meses, e isso é motivo de surpresa para muitos que 
legitimamente esperavam que o fim da pandemia fosse o fim do shortage-

Nesta edição, na análise “Shortage – Pesadelo no Canal” (pág.10) tentamos 
explicar porque o COVID-19 quase nunca foi a principal razão da falta 
de disponibilidade de equipamentos, porque o “buraco está mais abaixo” 
e como os governos ocidentais entram a terreiro para ajudar a ultrapassar 
o mais negligenciado pelos nossos fabricantes de semicondutores - contro-
larem o “chão da fábrica”.

Boas leituras e bons negócios.          
         por Jorge Bento

https://www.linkedin.com/in/jorbento/


50  | ITCHANNEL.PT

top 5 o mais lido no itchannel.pt

A Lenovo anunciou a disponibilidade da nova oferta AI-driven Lenovo Netfliter 
Software. O software combina a filtragem da Internet e a proteção contra 
ameaças numa única solução para manter os estudantes mais seguros. A oferta 
foi concebida com o objetivo de melhorar a aprendizagem numa nova era para 
a educação, anuncia a Lenovo. A Lenovo NetFilter junta-se à LanSchool, soft-
ware de gestão de salas de aula da Lenovo, para criar um conjunto de soluções 
que apoiam a aprendizagem digital, através de soluções baseadas na cloud, de 
filtragem web AI-driven e de proteção contra ameaças.
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MICROSOFT LANÇA SOLUÇÃO PARA GESTÃO DE DADOS MAIS ABRANGENTE

A Microsoft lançou o Microsoft Purview, uma solução de gestão de dados unificada 
que permite gerir e proteger o património de dados das organizações, respondendo 
aos desafios da descentralização do local de trabalho. A mais recente ferramenta 
da Microsoft combina as capacidades de gestão de dados do Azure Purview com 
o portfólio Microsoft 365 de Segurança e compliance, oferecendo recursos de gestão 
de identidade e acesso, proteção contra ameaças, segurança na cloud, gestão de 
endpoints e gestão de privacidade, numa abordagem de segurança abrangente. O 
Microsoft Purview DLP está agora disponível para endpoints MacOS.

FORTINET ATUALIZA FORTIOS

A Fortinet atualizou o sistema operativo de segurança FortiOS, estrutura base 
do Fortinet Security Fabric. O novo FortiOS 7.2 inclui cerca de 300 novas ou 
melhoradas funcionalidades, que abrangem os componentes de segurança e rede 
integrados da plataforma Fortinet. As novas características do FortiGuard Security 
Services em FortiOs 7.2 incluem uma funcionalidade de sandbox inline que avalia 
ficheiros suspeitos em tempo real, resultando, de acordo com a empresa, numa 
melhor proteção contra ransomware e outras ameaças com o mínimo impacto no 
desempenho geral.

PRIMAVERA PREMEIA PARCEIROS COM MELHOR PERFORMANCE

A Primavera anunciou, num evento online para a sua comunidade de cerca 
de 500 empresas Parceiras, os vencedores dos seus prémios anuais. Os 
Primavera Partner Awards distinguem os Parceiros que ao longo do último 
ano mais se destacaram em diversas categorias. Nesta que é a quarta edição 
da iniciativa, a multinacional portuguesa atribuiu o Achievement Award 
à INSC, da Região Autónoma da Madeira, reconhecendo esta empresa 
pelos longos anos de Parceria e trabalho conjunto. Entre os vencedores 
encontram-se a Pacarsoft, RIS 2048, Trigénius, Inovflow, ÍnCentea Angola, 
Megatrónica, Brainsystems e INSC.

INETUM ATUALIZA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE CONTEÚDOS

A Inetum lançou uma nova versão da solução de gestão de conteúdos 
Business Document Unity, que combina edição eletrónica, gestão docu-
mental e arquivo. Segundo a empresa em comunicado enviado à redação, 
a plataforma permite que empresas e instituições públicas se adaptem às 
novas necessidades de otimização da gestão documental e melhoria da comu-
nicação empresarial. Em Portugal, a Inetum sublinha que tem clientes a 
utilizar a versão anterior do Business Document Unity, em áreas como a 
Banca, Seguros e Administração Pública. O Business Document Unity pode 
ser implementado no modelo on-premises ou na cloud. 
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A semana do IT Channel,
no seu ouvidono seu ouvido

As notícias do IT Channel agora entram-lhe pelo ouvido.
Todas as sextas-feiras, o podcast IT Channel Weekly faz-lhe chegar 

as notícias mais importantes para o Canal e para os Parceiros.
Siga o podcast nas plataformas do IT Channel e subscreva a 

newsletter para não perder os episódios.
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