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Continuando a dar vida à adaptação digital dos encontros MeetUp, a APDSI realizou a 

2 de julho mais um MeetOn, neste caso dedicado à “Transição Digital na Economia”, 

moderado por Miguel Brito Campos. Nele participaram o Assessor do Secretário de 

Estado para a Transição Digital, Arthur Jordão, Gonçalo Caseiro, Presidente do 

Conselho de Administração da Imprensa Nacional – Casa da Moeda, Patrícia 

Loureiro, Global Director of Customer Service da Farfetch e Joice Fernandes, Public 

Sector da Amazon Web Services, patrocinador global da APDSI. 

Por impossibilidade de última hora do Secretário de Estado para a Transição Digital, 

André de Aragão Azevedo, delegou a sua participação no seu assessor, Arthur Jordão. 

--- 

A atual crise pandémica motivada pela COVID-19 está a desencadear uma crise 

económica sem precedentes, com impactos em empresas de todas as dimensões e 

organizações de todos os quadrantes.  
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Os desafios que observamos nos mercados são muitos e quase todos implicam uma 

enorme e rápida adaptação às novas tecnologias para continuarem ou, 

definitivamente, se transformarem em negócios de sucesso e competitivos. 

O plano de ação para a transição digital, apresentado em março é visto por Arthur 

Jordão, Assessor do Secretário de Estado para a Transição Digital, como um motor de 

aceleração do país que não quer deixar ninguém para trás. Pessoas, empresas e Estado 

foram contemplados com 12 iniciativas prioritárias que estão a decorrer neste 

momento por forma a acompanharem de forma positiva a transição a que estamos a 

assistir. 

“A pensar nas pessoas construímos uma lógica que vai afetar toda a pirâmide da 

sociedade: desde jovens estudantes que precisam de estar adaptados às novas 

necessidades digitais, a profissionais na área do digital e até à faixa sénior onde 

pretendemos reduzir o número de infoexcluídos”, começou por descrever Arthur 

Jordão. 

No pilar Estado, o que se pretende é que haja uma facilitação de acesso aos serviços e 

desmaterialização dos serviços administrativos. Para tal foram identificados os 25 

serviços públicos mais usados que têm de passar por um processo de digitalização, 

suportados numa estratégia cloud e na qualificação dos recursos humanos para os 

novos serviços de tecnologia e informação. 

Para a economia e vida das empresas, o foco passa por incentivar novas ações e 

facilitar a transição para a realidade digital. Na vida económica, o Assessor do 

Secretário de Estado para a Transição Digital descreveu que todo este impacto 

decorrente do COVID-19 também trouxe alguma “animação” no empreendedorismo e 

atração de investimento, uma vez que passámos de 250 startups e investimentos da 

ordem dos 470 milhões de euros, para 500 startups e mil milhões em investimento. 

Para Arthur Jordão a intenção futura do Estado já está definida: “Queremos criar 

ferramentas que ajudem a atrair mais investidores internacionais e uma rede nacional 

de incubadoras com valências mais adaptadas ao mercado, capazes de transformar 
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ideias em casos de sucesso; queremos criar condições de aproximação do próprio 

ecossistema às startups”.  

O Assessor do Secretário de Estado também fez referência ao apoio a nómadas 

digitais, através da criação de uma identidade digital que permite que um estrangeiro 

não residente em Portugal possa recorrer a serviços públicos online e cumprir 

obrigações fiscais, tudo feito remotamente sem necessidade de estar em Portugal. 

Apesar desta grande atenção dedicada às startups, o outro foco são as PMEs, que têm 

procurado evoluir para projetos transformadores. Está a ser feito um levantamento do 

tecido empresarial que fará uma ponte e ajuda ao desenho do que será o investimento 

no âmbito das novas tecnologias às empresas, mas, para que tal investimento traga 

frutos, “a gestão de topo das empresas tem que perceber a importância do digital 

numa consciência que tem de envolver toda a cadeia do negócio”, adverte Arthur 

Jordão, que também diz não estarem esquecidas as PMEs do interior do país. 

Por fim, há uma outra aposta do Estado na transferência do conhecimento científico e 

tecnológico para a economia através da colaboração com universidades e laboratórios. 

A colaboração com o desenvolvimento científico é muito relevante para as tecnologias 

de cibersegurança, que têm um papel decisivo na competitividade das empresas. Um 

espaço físico para demonstração e testes com o objetivo de incentivar a adoção de 

tecnologias avançadas por parte das PMEs, é descrito como uma poderosa alavanca 

para este setor. 

 

Numa visão bastante prática dos efeitos desta crise pandémica na economia, 

Gonçalo Caseiro, Presidente do Conselho de Administração da Imprensa Nacional – 

Casa da Moeda, admite que houve este ano uma quebra inédita na oferta e na procura 

dos serviços da INCM que, ainda assim, não afastou a instituição do seu propósito 

secular de ter as pessoas e, particularmente, os seus trabalhadores no centro das 

preocupações. Por outro lado, recordou o papel essencial que a INCM tem na 

sociedade e que a obriga a uma especial responsabilidade de manter o funcionamento, 



MeetOn “Testemunhos de Transição Digital na Economia” 

APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação  4 

mesmo nas condições mais adversas. “O Diário da República só deixou de funcionar 

durante as invasões francesas”, recorda-nos. 

Os selos que marcam tabaco e bebidas, tacógrafos, os cartões de cidadão e as senhas 

de acesso à Segurança Social Direta, foram considerados produtos essenciais e foi 

estabelecida uma diferença entre estes e os que não iam afetar a população de forma 

direta. Gonçalo Caseiro partilhou no MeetOn que a INCM conseguiu equilibrar  várias 

dimensões da sua atuação: “não reduzimos investimento. Continuamos a ter cerca de 

80 pessoas a investigar em projetos nossos, como algoritmos de reconhecimento facial 

ou selos não copiáveis e biodegradáveis. Nalgumas das nossas linhas de produção, 

fizemos viseiras nas impressoras 3D para distribuir por centros hospitalares e 

oferecemos cinco ventiladores ao Serviço Nacional de Saúde”. 

O Presidente do Conselho de Administração da Imprensa Nacional – Casa da Moeda 

acredita que as  soluções digitais têm que ter impacto na economia para ajudar os 

produtos a crescer e a internacionalizarem-se, dando como exemplo a tecnologia na 

base do nosso Cartão de Cidadão e passaporte que são provas de que estes produtos 

funcionam e estão a ser levados para o estrangeiro de modo a facilitar as 

comunicações eletrónicas entre cidadãos. 

 

Para uma empresa que já era digital, o trabalho remoto era natural, pelo que, no caso 

da Farfetch, o desafio foi assegurar desde logo a segurança das pessoas, clientes e 

parceiros, e depois ajudar a criar condições de subsistência do ecossistema de 

parceiros, que inclui muitos pequenos negócios. Neste contexto reforçou-se 

comunicação preenchendo algum vazio de contacto humano que existe nas transações 

eletrónicas, bem como foi lançada uma campanha de apoio às boutiques. “A nossa 

preocupação foi garantir segurança e ajudar o nosso ecossistema a subsistir e 

tentamos no dia a dia gerar ainda maior empatia com clientes existentes e novos, que 

agora descobrem a Farfetch, como forma de comprar, de encontrar algo para alegrar 

os dias ou até de conexão entre famílias e amigos separados. Numa lógica de futuro, e 

já desde há algum tempo, estamos a investir na transformação da parte física do 

negócio, com a store of the future, que maximiza e potencia o contacto humano e a 



MeetOn “Testemunhos de Transição Digital na Economia” 

APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação  5 

interação com o produto e a marca”, descreveu Patrícia Loureiro, Global Director of 

Customer Service da Farfetch. 

 

Joice Fernandes, Public Sector da Amazon Web Services, continua a defender que 

Portugal precisa de empreender: “é o que nos pode ajudar a subir pontos, gerar 

riqueza e melhorar a economia”. 

As empresas que já nasceram digitais estão mais bem preparadas para conquistar o 

mundo e, claro, responderam melhor às oscilações que a nossa economia está e estará 

a enfrentar em resposta ao impacto, na maioria das vezes, negativo que as restrições 

associadas à COVID-19 estão a provocar. “Vejo manancial de tecnologia que permite o 

cumprimento deste desiderato [tecnologia a impulsionar o setor empresarial]. Cloud 

services são serviços fornecidos a pedido e pagos em função da utilização, que têm a 

capacidade de dar “peças de lego” que fomentam a inovação”, afirma Joice Fernandes. 

O machine learning, permite às empresas conhecerem os seus clientes e os seus 

clientes, também através de machine learning, saberão mais acerca das marcas e 

serviços. Transformação digital e capacidade para empreender, de forma potenciada 

pelos cloud services, é onde as PMEs precisam de estar e trabalhar mais, considera. 

 

Na reta final do Meeton “Testemunhos de Transição Digital na Economia”, uma 

pergunta impôs-se: “Será que a digitalização nos pode levar a ser dos países mais 

produtivos do mundo?” 

Arthur Jordão não tem dúvidas: “Somos um mercado global. Tudo o que estamos a 

preparar tem que forçosamente incorporar as novas tecnologias e ferramentas digitais 

e ter um pensamento cada vez mais digital. Só incorporando este espírito conseguimos 

ser mais globais. Portugal tem de ser um first mover”. 

A digitalização vai combater desigualdades. Ainda hoje há comunidades que não têm 

acesso a banda larga e, para o Assessor do Secretário de Estado, essa é uma lacuna 
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que tem de acabar. Não desperdiçar nenhum capital humano também poderá levar as 

nossas tecnologias a outro patamar. “Com a redução de desigualdades, culturalmente 

as nossas empresas vão ser construídas a pensar além das nossas fronteiras”, conclui. 

Patrícia Loureiro diz que Portugal precisa de ser inspirado por novos modelos de 

negócio que permitam, com o mesmo trabalho, obter mais produtividade. Com a 

robotização dos trabalhos mais rotineiros e mecanizados, ficam os problemas por 

resolver, “a parte interessante de qualquer negócio fica para resolver por nós, Seres 

Humanos, com sentido crítico e empatia”. 

Para Joice Fernandes é um “sim” sonoro e maiúsculo: “A cloud põe o mundo aos 

nossos pés. A tecnologia democratiza o acesso aos negócios, equaliza oportunidades”. 

Gonçalo Caseiro vê um potencial empresarial que precisa de ser ajudado para criar e 

inovar com sucesso: “a Academia deve estar disponível para ajudar o tecido 

empresarial a chegar lá. O propósito das empresas e as suas pessoas é o que as define; 

tudo o resto é possível copiar”. No caso da INCM, o futuro passa, entre outros, por 

tecnologias emergentes, como a inteligência artificial, o blockchain e pela utilização 

dos conceitos de indústria 4.0, sem perder de vista o seu propósito, ser uma entidade 

de confiança e segurança na sociedade. 

Esta nova modalidade digital de evento permite à APDSI dar continuidade à sua missão 

de promoção e desenvolvimento da Sociedade da Informação e Conhecimento em 

Portugal, servindo como plataforma agregadora, de proximidade e de contacto entre 

os seus diversos stakeholders. 

 

 

 

 

SOBRE A APDSI  

Criada em 2001, a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação (APDSI) 

tem por objetivo a promoção e desenvolvimento da transformação e inclusão digital em Portugal, 
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reunindo com este interesse comum profissionais, académicos, empresas, organismos públicos e 

cidadãos em geral.  

Na linha destes propósitos a APDSI tem vindo a desenvolver diversas atividades em torno de causas 

tecnológicas e societais, que se traduzem num conjunto de eventos, recomendações e estudos 

realizados por grupos de trabalho multidisciplinares em diversas áreas de intervenção, como a 

Segurança, os Serviços Públicos Digitais, a Saúde, a Cidadania e Inovação Social, o Território Inteligente, 

a Governação das TIC, a Inteligência Digital, a Política Digital e Governança, os Futuros da Sociedade da 

Informação e as Competências digitais.  

Em todos estes trabalhos a APDSI procura identificar as tendências de evolução e também as interações 

entre as tecnologias e outras dimensões sociais e económicas, contribuindo com uma visão mais aberta 

para a discussão e tendo como meta a eficaz perceção e implementação destes conceitos na Sociedade 

Portuguesa. A APDSI tem o Estatuto de Utilidade Pública e foi em 2008 reconhecida como ONGD.  
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