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Tecnologia  
e inovação  
de mãos dadas  
com empresas  
do futuro

Estamos perante uma nova era em que o 
5G assume um papel primordial e em que 
novas tecnologias emergem para trans-
formar os negócios. Falamos de uma era 
de inovação e de crescimento, que pro-
porciona novas oportunidades às orga-
nizações e às empresas portuguesas.  

Foi com base nessa premissa que nas-
ceu a conferência “Tecnologia: a próxi-
ma geração”, um evento da Altice Em-
presas que decorreu em Ponta Delgada 
e no qual foram abordadas quatro te-
máticas fundamentais para todas as em-

presas que querem garantir um lugar no 
futuro: Cibersegurança, Turismo, Smart 
Cities e Saúde. 

O evento contou com apresentações 
de fundo, por especialistas convida-
dos, e com a presença de diversos par-
ceiros de referência da Altice Empre-
sas, que complementam a sua oferta 
ao mercado. 

A tecnologia é indiscutivelmente o elo 
de ligação comum a estes quatro vetores, 
sempre com um objetivo comum: o de me-
lhorar a vida das pessoas e da sociedade. 

Prioridade  
à Cibersegurança 
A cibersegurança tem hoje um papel ain-
da mais preponderante nas Organiza-
ções. Com os desafios a que estamos ex-
postos, importa assumir uma postura 
de prevenção e contar com soluções que 
permitem reforçar a segurança dos da-
dos e dos negócios.  

A crise pandémica, associada ao tra-
balho remoto, conduziu a um aumen-
to dos ataques informáticos que afeta-

ram 77% das empresas, nomeadamente 
no âmbito do ransomware.  

A cibersegurança teve, desde sempre, 
um papel relevante na proteção das re-
des, infraestruturas e informação den-
tro das empresas, no que diz respeito à 
sua autenticidade, integridade, confi-
dencialidade e segurança.  

Se no período pré-pandémico, a utili-
zação dos equipamentos era essencial-
mente dentro do perímetro interno de 
cada rede empresarial, protegido com 
os mecanismos implementados nas ins-
talações dessas empresas, com o início 
do confinamento assistiu-se a um novo 
paradigma ao nível das redes e das Tec-
nologias de Informação (TI). Redes e 
aplicações corporativas passaram a ser 
acedidas a partir do exterior das insta-
lações físicas das organizações, utili-
zando, por exemplo, as redes domésti-
cas, como no caso do teletrabalho. A 
infraestrutura das empresas assistiu, as-
sim, a um novo desenho do seu períme-
tro de ataque e proteção, mais alargado, 
disperso e dinâmico.  

A principal preocupação foi, e conti-
nua a ser, garantir a absoluta segurança 
neste novo contexto, assegurando a con-
tinuidade das operações e a disponibi-
lidade dos serviços empresariais, in-
cluindo o trabalho remoto. A Altice 
Portugal, como líder no setor das tele-
comunicações e um dos maiores em-
pregadores do país tem uma responsa-
bilidade acrescida também nesta área. 

Para uma organização gerir e mini-
mizar os seus riscos de cibersegurança 
e saber reagir de forma efetiva a even-
tuais incidentes, a Altice Empresas re-
comenda uma doutrina ativa de ciber-
segurança assente em cinco dimensões 
complementares: 1) Governança, 2) Pre-
venção, 3) Proteção, 4) Deteção & Con-
trarresposta e 5) Recuperação. 

É essencial começar por assegurar uma 
Governança Ativa, suportada pela exis-
tência formal de um Chief Information 
Security Officer (CISO), a reportar di-
retamente a um membro da Comissão 
Executiva da organização, e com poder 
de atuação dentro de cada organização, 
baseada em indicadores diários confiá-
veis, transparentes e que sejam parte in-
tegrante da avaliação do desempenho dos 
diferentes stakeholders. Deverá ainda ga-
rantir a interligação de responsabilida-
des ao longo da hierarquia, a começar na 
Comissão Executiva das empresas com a 
atribuição do orçamento e meios neces-
sários à sua cibersegurança. 

As restantes quatro dimensões são 
também fundamentais para uma estra-
tégia de segurança integrada: 

Prevenção Ativa: visa inibir a oportu-
nidade de um ataque. Exige uma “ciber-
higiene” em profundidade, suportada em 
processos e tecnologias adequadas, in-
cluído, entre outras, a avaliação recor-
rente de vulnerabilidades, processos de 
atualização de patches de segurança em 
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sistemas, só possíveis de executar par-
tindo de uma base de cadastro atualiza-
do de todos os assets relevantes. As ações 
de sensibilização dos colaboradores face 
às ameaças e para uma adoção de uma 
conduta responsável na navegação na In-
ternet, na utilização do e-mail e das apli-
cações corporativas é igualmente rele-
vante neste contexto de prevenção. 

Proteção Ativa: baseada na ciberde-
fesa em profundidade de todos os perí-
metros e infraestruturas tecnológicas 
relevantes de cada organização, assen-
tes nas melhores tecnologias e serviços 
de mercado para a proteger ativamente 
contra as ameaças. Visa a contenção de 
incidentes que eventualmente se te-
nham materializado. 

Deteção & Contrarresposta Ativa:  
pilar focado na rápida deteção e miti-
gação das tentativas de ataques ciber-
néticos que irão invariavelmente ocor-
rer. Assenta em equipas especializadas 
dotadas de plataformas tecnológicas es-
pecíficas, e em monitorização continua 
em permanência 24x7. Tipicamente, 
como é o caso da Altice, exige um ser-
viço de Cyber Security Operations Cen-
ter (Cyber SOC) com capacidade efeti-
va de deteção de incidentes (“Threat 
Hunting”) e de contrarresposta rápida 
para a sua mitigação e resolução. 

Recuperabilidade Ativa: tem como 
objetivo garantir mecanismos confiá-
veis de recuperação, por forma a dar con-
tinuidade aos negócios de uma organi-
zação atacada, associada à recuperação 
dos seus sistemas, informação/dados, e 
serviços que possam ter sido compro-
metidos no decurso de um ataque. É em 
particular crucial garantir a rápida re-
cuperação da Active Directory e dos 
Backups que são tipicamente alvos pri-
mários de um ataque ransomware. 

Em suma, a cibersegurança é um tema 
que deve estar, cada vez mais, no topo da 
agenda das organizações, de grandes, mé-
dias e pequenas empresas, que encontram 
à sua disposição um conjunto de soluções 
que permitem responder de forma efi-
caz as ameaças cibernéticas, cada vez mais 
recorrentes, intensas e sofisticadas. 

 
O Turismo como 
dinamizador  
da economia local 
No Turismo também são muitas as mais-
valias da tecnologia. Num mercado al-
tamente competitivo, a aposta na per-
sonalização do relacionamento com o 
cliente e a resposta às suas necessidades 
permite uma experiência totalmente in-
dividualizada e diferenciadora.  

O Turismo em Portugal retomou agora 
o seu curso e a melhor forma que as em-
presas têm para estar na vanguarda da es-
colha dos viajantes, é focarem-se em ofe-
recer a melhor experiência a todos os 
visitantes do nosso País.  Os clientes pro-

rável para a sua economia e para o futu-
ro da sua sustentabilidade.  

Tem vindo a ser demonstrado ao lon-
go dos últimos anos, que a forma como 
as pessoas se relacionam com o espaço 
urbano está a mudar. A preocupação 
com o ambiente e a sustentabilidade, 
bem como com o bem-estar físico e psi-
cológico, tem vindo a dinamizar alte-
rações comportamentais que se refle-
tem na resposta dos municípios. 
Também aqui a análise de dados se re-
vela essencial para desenvolver algorit-
mos que permitam automatizar siste-
mas e gerir toda a urbanização, tornando 
claro o crescimento da tecnologia junto 
do dia-a-dia dos cidadãos. 

A gestão das cidades do futuro assen-
ta, já hoje, na combinação de um conjunto 
de tecnologias - como IoT, Inteligência 
Artificial, ou Realidade Aumentada – que 
serão suportadas por uma rede de da-
dos 5G, com menor latência, maior lar-
gura de banda e velocidade.  

Esta é a receita para uma gestão inte-
ligente e sustentável das cidades e a cha-
ve para um futuro mais equilibrado. 

A Altice está atenta às necessidades 
citadinas e responde com soluções ino-
vadoras que melhoram a qualidade de 
vida dos seus habitantes e a proteção 
do ambiente. Hoje o país tem mais de 
6 milhões de lares e empresas com fi-
bra ótica de última geração, tornan-
do-se num dos primeiros países euro-
peus com cobertura praticamente 
integral desta tecnologia. 

É através do investimento e do des-
envolvimento de infraestrutura e tec-
nologia necessárias ao permanente des-
envolvimento das Smart Cities, que a 
Altice Empresas apresenta um portefó-
lio de soluções 360º que dão resposta às 
necessidades das autarquias.  

A tecnologia ao serviço 
do bem maior: a saúde 
A Saúde sempre foi um dos pilares base 
de qualquer sociedade. Um tema estru-
turante que impacta diretamente cada 
uma das nossas vidas, mas que com o 
aparecimento da pandemia sofreu uma 
grande transformação.  

Perante a criticidade da prestação de 
cuidados de saúde em fases de confina-
mento, a possibilidade de monitorizar 
remotamente doentes crónicos e de rea-
lizar consultas à distância, eficazmente, 
nunca foi tão pertinente. Não apenas em 
Portugal, mas também a nível global, a 
crise sanitária veio acelerar mudanças 
comportamentais na forma de prestar e 
receber serviços de saúde, particular-
mente ao nível de cuidados primários, e 
veio potenciar plataformas tecnológicas 
que já existiam no terreno, mas que ain-
da não eram muito utilizadas. 

Falemos de alguns exemplos de cuida-
dos primários à distância como a telemo-
nitorização e a telemedicina, que permi-
tiram acompanhar diariamente doentes 
crónicos, idosos e populações mais vul-
neráveis, através de serviços de monitori-
zação de sinais vitais e suporte à gestão da 
doença, bem como realizar consultas mé-
dicas por videochamada, sem a necessi-
dade de deslocação do doente. 

Os avanços tecnológicos estão a trans-
formar a estrutura e a organização da 
área da saúde, com impactos positivos 
não só para profissionais e pacientes, 
como também para as Big Tech e para 
as startups da área da saúde. Exemplo 
disso, foi a realização da primeira cirur-
gia de cancro da mama com utilização 
da tecnologia 5G, que uniu Portugal e 
Espanha. A Fundação Champalimaud, 
a Altice Portugal e a operadora Movis-

curam, cada vez mais, viver as tradições 
da região e ter a oportunidade de usufruir 
de uma experiência personalizada.  

Existem algumas ferramentas indis-
pensáveis para percorrer o caminho do 
customer journey, entre as quais se des-
tacam a inteligência artificial, as geo 
analytics e o turismo inclusivo por via das 
visitas virtuais. Estas ferramentas alia-
das a algumas estratégias de presença 
onmicanal na Internet (com interfaces 
móveis rápidas e eficientes que permi-
tam um fácil download de conteúdos 
multimédia e os conteúdos em virtual 
reality ou augmented reality) fazem do 
turismo uma área em que a tecnologia 
pode aportar grande valor.  

Esta é a “viagem” que pode influenciar 
o cliente ainda antes da sua tomada de 
decisão quando pesquisa sobre vários 
destinos.  

Um dos caminhos que as empresas po-
dem seguir passa por personalizar o re-
lacionamento com o cliente, gerindo da-
dos e conhecendo as suas preferências 
para lhe proporcionar uma experiência 
única e diferenciadora.  

Data Centers para alojamento de da-
dos, securização avançada dos mesmos, 
Cloud e IoT, criação de sistemas de re-
colha de informação automática sobre 
o comportamento dos clientes, são al-
gumas das ferramentas tecnológicas ao 
alcance dos operadores turísticos para 
que os seus negócios rumem em direção 
ao sucesso.  

Também aqui a Altice Empresas dis-
ponibiliza um conjunto alargado de so-
luções taylor made que respondem às ne-
cessidades de cada negócio turístico. 

 
A inteligência ao serviço 
das cidades 
Num mundo onde a tecnologia permi-
te melhorar a vida em sociedade, não 
podia faltar o tema das Smart Cities, 
onde eficiência é palavra de ordem e a 
proximidade e serviço ao cidadão são 
imperativos. 

A inovação é a palavra de ordem para 
o futuro que se avizinha. A transforma-
ção digital está a acontecer nas empre-
sas e nos diversos setores da nossa so-
ciedade, mas também na principal 
estrutura de agregação da vida em co-
munidade: as Cidades. 

As Smart Cities são uma nova forma 
de olhar para as cidades ou para as re-
giões, usando tecnologia (e não só) para 
melhorar a experiência dos cidadãos na 
sua interação diária com a cidade. Hoje, 
as cidades e as regiões competem en-
tre si, pelo talento, e apenas as que ti-
verem a capacidade para proporcionar 
uma excelente experiência de vida, es-
tarão em condições para atrair pessoas, 
empresas e negócios. Assim, ao acolher 
o desígnio de liderança no desenvolvi-
mento das Smart Cities, podem estar a 
desenvolver um enquadramento favo-
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tar foram os intervenientes deste even-
to que colocou a tecnologia 5G ao servi-
ço da Saúde e que juntou esforços de dois 
médicos com 900 kms de distância.  

Não é apenas na prestação de cuidados 
de saúde à distância que a tecnologia de-

sempenha um papel cada vez mais rele-
vante. Também nas áreas da inteligência 
artificial e da análise de dados (Data Scien-
ce) estão a ser trabalhados grandes volu-
mes de informação sobre doenças à esca-
la global, cujo objetivo é o de aprofundar 
e partilhar o conhecimento entre a co-
munidade científica, com tradução práti-
ca em modelos preditivos automatizados 
que permitirão diagnósticos e terapêuti-
cas mais eficazes e personalizadas. 

A segurança e a fiabilidade da infor-
mação são particularmente críticas na 
área da Saúde, pelo que qualquer solu-
ção deve assentar em infraestruturas 
ICT state-of-the-art e em redes de co-
municação de última geração, com ele-
vada qualidade de transmissão e baixa 
latência (como por exemplo a fibra óti-
ca, o 4G e/ou o 5G).  

Para a Altice Empresas a tecnologia 
só faz sentido se utilizada ao serviço do 
bem-estar e qualidade de vida das po-
pulações. Assumindo-se como o parceiro 
tecnológico de referência para as em-
presas e organizações, a Altice Empre-
sas disponibiliza as melhores soluções 
para apoiar os processos de digitaliza-
ção e mobilidade dos seus clientes atra-
vés da rede 5G, Cloud, Data Center, Se-
gurança, IoT, entre outros.  

A Altice Empresas tem como desígnio 
estar ao lado das pequenas, médias e 
grandes empresas e tornar os seus ne-
gócios mais eficientes, seguros e produ-
tivos. Porque o Futuro… é já hoje! ♦ 
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O melhor da vida 
à distância  
de um toque
A população idosa e a tecnologia eram 
duas realidades distantes que podiam 
ser aproximadas. Verificando que este 
problema exponenciava a solidão sénior 
e a falta de atividade social, a Sioslife per-
cebeu que os desafios do dia-a-dia po-
diam ser resolvidos através da transfor-
mação digital adaptando a tecnologia às 
limitações de cada um, sejam elas físicas 
ou mentais. 

Usando interfaces naturais (movi-
mento, toque e voz), hardware ergonó-
mico e simplificação da comunicação 
entre o software e o utilizador, os sis-
temas interativos Sioslife adaptam-se 
às características físicas e psicológicas 
de cada sénior. 

Para além de facilitarem a comunica-
ção criando uma rede social entre uten-
te-família-instituição, os sistemas in-
terativos (Tablet e Computador) 
disponibilizam uma série de jogos sé-
rios, conteúdos de informação digital 
e multimédia, conteúdos religiosos, en-
tre outros, promovendo a literacia digi-
tal, a saúde física e mental facilitando 
um envelhecimento mais ativo. Isto per-
mite igualmente que profissionais e fa-
miliares façam um melhor acompa-
nhamento através da digitalização de 
cuidados e do cuidado remoto. 

Descubra como mais de 400 institui-
ções em todo o continente e ilhas estão 
a optar pelo software Sioslife para aju-
dar ar equipas a ter mais tempo para um 
cuidado mais personalizado e com 
maior eficiência. Agende a sua de-
monstração gratuita através dos se-
guintes contactos:  
Email: comunicacao@sioslife.com  
Telf: 253 676 018  ♦ 

Transição Digital: O futuro da tecnologia  
ao serviço dos portugueses 
Portugal encontra-se num momen-
to crucial do seu desenvolvimento 
tecnológico e digital. Devido à pan-
demia, o país confrontou-se com a 
urgente necessidade de acelerar os 
processos de digitalização para po-
der responder aos desafios de hoje, 
mas também aos de amanhã. O Pla-
no de Recuperação e Resiliência 
apresenta-se como uma ferramenta 
fundamental na aceleração da Tran-
sição Digital. A Samsung, que cele-
bra em 2022, 40 anos em Portugal, 
tem desde sempre contribuído para 
este processo, implementando solu-
ções inovadoras nos mais diversos 
setores de atividade, desde a Banca 
ao Retalho, passando pela Educação 
ou Logística. Disponibilizamos aos 
nossos clientes e parceiros soluções 
e equipamentos disruptivos, com ele-

vados padrões de segurança 
(Samsung KNOX) que, acima tudo, 
impactam positivamente os proces-
sos das empresas e vida dos portu-
gueses. Exemplo deste facto são as 
respostas que temos desenvolvido na 
Educação. Os projetos “Manuais Di-
gitais” têm transformado a aprendi-
zagem e contribuído para o sucesso 
escolar dos alunos na Região Autó-
noma da Madeira e a partir deste ano 
letivo também na Região Autónoma 
dos Açores. Para a Administração 
Pública, temos criado soluções que 
permitem a desburocratização e uma 
melhor gestão das instituições, sem-
pre com a garantia de segurança 
Samsung - a única fabricante de dis-
positivos móveis certificada pelo Ga-
binete Nacional de Segurança. Na 
Saúde também temos promovido a 

transformação do sector. Hoje dis-
ponibilizamos soluções pioneiras na 
monitorização de doentes e no apoio 
ao diagnóstico médico. Portugal está 
pronto e a Samsung também. Não 
podemos deixar passar este mo-
mento único para acelerar a entra-
da do país numa nova era digital, 
mais prospera e sustentável. Na 
Samsung acreditamos que a cola-
boração é a chave do progresso, atra-
vés da criação de tecnologia com 
propósito e, tal como assumimos há 
40 anos, o nosso compromisso é cla-
ro: ser pioneiros na inovação e ala-
vancar a Transição Digital, colo-
cando o futuro da tecnologia ao 
serviço dos portugueses. ♦  

 
NUNO ALMEIDA 
MOBILE B2B MANAGER DA SAMSUNG PORTUGAL

SASE - Secure Access  
Service Edge
O serviço de acesso seguro combina 
funções de rede e segurança na nu-
vem para fornecer acesso seguro a 
aplicações, em qualquer lugar onde 
os utilizadores trabalhem.  

A arquitetura SASE da Cisco com-
bina rede, conectividade do cliente, 
segurança e capacidades de observa-
bilidade - tudo disponível através de 
uma única oferta.  

A nossa abordagem ajuda as orga-
nizações: 

- Na ligação e acesso seguro a apli-
cações, dados e Internet para traba-
lhadores remotos, locais fixos, quais-
quer dispositivos virados para a 
Internet, e cargas de trabalho 

-Ao permitir observabilidade de 
ponta a ponta desde o utilizador até 
às aplicações, através de qualquer 
rede ou nuvem 

- A optimizar o desempenho asse-
gurando o caminho mais rápido, mais 
fiável e seguro para a nuvem 

- A adotar zero trust no acesso à 
rede, verificando a identidade dos uti-
lizadores e a saúde dos seus disposi-

tivos para garantir o acesso às apli-
cações, numa base por-sessão 

- A tornar o seu negócio mais ágil, 
aproveitando a nuvem para remover 
a complexidade da sua infra-estru-
tura e proporcionar escalabilidade 
imediata 

A abordagem SASE da Cisco pro-
porciona simplicidade, visibilidade 
e eficiência. As organizações podem 
construir sobre o que já têm, prote-
gendo os investimentos no local e 

na nuvem com a flexibilidade para 
fazer evoluir as infra-estruturas no 
futuro. Ao fazer a transição dos ser-
viços on-premises para a nuvem, é 
possível aplicar políticas de forma 
consistente em todos os ambientes. 
Com APIs abertas tanto em rede 
como em segurança, é fácil escolher 
o que funciona melhor, integran-
do facilmente os produtos preferi-
dos ou o nosso amplo e aberto ecos-
sistema. ♦ 
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