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Os caminhos são vários e retroceder não é solução.
Imaginar a vida, por exemplo, sem acesso à internet
no telemóvel parece quase impossível. No caso
das empresas, cada uma adapta-se à mobilidade
de acordo com as suas especificidades.

A mobilidade
faz-se de muitos
caminhos
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Debate | Da esquerda para a direita:Miguel Soares de Oliveira, Vergílio Rocha, Rita Lourenço, Gonçalo Oliveira e Paulo Ornelas Flor.

DEBATE

Maior
produtividade
não pode
representar
custos
adicionais

As soluções de mobilidade estão
presentes na sociedade de pedra e cal.
Os exemplos são vários e não existe
área que fique indiferente

ANA LARANJEIRO
alaranjeiro@negocios.pt

As novas tecnologias estão enrai-
zadas de tal forma no dia-a-dia de
muitos de nós que, por vezes, não
nos apercebemos delas. É quase
comosefossemmaisumapartede
cadaum de nós. Por um lado estar
“sempre ligado” pode trazer van-
tagens, nomeadamente para as
empresas, dado que os funcioná-
rios podem solucionar questões
onde quer que estejam. Contudo,
numa outra perspectiva, a vida
pessoal pode sair beliscada.

Uma ajuda
na prestação
de cuidados
Quando se pensa no INEM, o que
surge em primeiro lugar é que é a
instituiçãoquempedimossocorro
no caso de umaemergênciamédi-
ca. Quere-se que o socorro sejará-
pido e o atendimento eficiente.
Mas não passa, de imediato pela

cabeça que soluções de mobilida-
depodemajudaraqueoscuidados
prestados sejam mais eficientes.

Miguel Soares de Oliveira, pre-
sidente da instituição, explicou,
por exemplo, que as ambulâncias
do INEM “hoje têm um portátil
que recebe todaainformação tría-
daque é resultado de umachama-
da telefónica de emergência”. As-
sim, tudo o que foi feito “do ponto
de vista de triagem telefónica” vai
“imediatamente”paraocomputa-
dor que está na ambulância que
tratou daocorrência.

O responsável destacou que no
INEM a mobilidade é vista como
umaferramentadecomunicaçãoe
informaçãoeestáfocadanacomu-
nicação interna entre dirigentes,
comunicaçãocomocidadãoeapli-
cações que trazem ganhos de efi-
ciência e de produtividade. Toda-
via, o presidente do INEM subli-
nhouque as novas tecnologias que
promovem a comunicação entre
dirigentes podem ter“um perigo”,
dado que “eventualmente altera a
nossa vida pessoal” porque “esta-
mos permanentemente online”.

Maior
produtividade
não pode ser
maiores custos

APortugalTelecomé“umvivode-
fensor do tema da mobilidade”.
Aindaassim, Gonçalo Oliveira, ad-
ministradordaPT,reconheceuque
existemcadavezmaisdesafiospara
as empresas. Estes desafios pren-
dem-se, nomeadamente, com
“complexidadesdesegurança”ede
gestão. Isto porque, por exemplo,
há casos em que os profissionais
utilizamo telefone que é dado pela
empresatambémparausopessoal.
“Oriscodesegurançaéreal”,acres-
centou. Porém, há “uma sofistica-
çãocrescente”demeiosquepodem
ser usados para gerir estas “com-
plexidades”. Mas as empresas en-
frentam um outro desafio que se
prende com os custos.

Umcasoemqueissopodeacon-
tecer é nas viagens para o estran-
geiro. Dada a utilização que é feita

dos dispositivos móveis podem
aparecer“contasenormesdautili-
zação de roaming na transmissão
de dados do device parao servidor
principal”.Nestesentido,Gonçalo
Oliveiradefendeque“agestão,quer
dasegurançaquercontrolodecus-
tos,éclaramenteumapreocupação
quehojeestánaagendadasempre-
sasquenãopodem,comapromes-
sa de uma produtividade maior,
acabar num custo adicional”. Por
outro lado, e na vertente do inves-
timento necessário, o administra-
dor da PT, defendeu que actual-
mente“aconectividadequejáexis-
te neste país permite que não seja
necessário–associadoàcloud–fa-
zerinvestimentosàcabeçaparater
acessoaessesganhosdeprodutivi-
dade e eficiência”.

Só entrar
quem não
vai roubar
Há muito que Millennium BCP,
têm uma ligação próxima com a

Mobility for better business outcomes

Novas
tecnologias que
promovem
comunicação
entre dirigentes
“eventualmente
alteram a nossa
vida pessoa.
MIGUEL SOARES DE OLIVEIRA
Presidente INEM

O risco de
segurança
é real.
GONÇALO OLIVEIRA
Administrador PT
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Bruno Simão

mobilidade. Essa ligação remonta
aos anos 90, antes mesmo de exis-
tirem smartphones.

“Já naquela altura tínhamos a
preocupação de anteciparum pou-
co o que nos parecia que aí vinha”,
frisou Rita Lourenço, directora
coordenadora para a área de Car-
tões, do BCP. E o que estava para
chegareraos“cidadãoseempresas,
que estavamcadavez mais atarefa-
dos e divididos porumamultiplici-
dade enorme de coisas e pessoas a
quem dar atenção. E cadavez mais
segurosdesiparatomaremdecisões
semprecisaremdeiraobanco”.

Noespaçodedezanos foramvá-
rias as alterações que ocorreram.
“Numa década os clientes não po-
dem admitir ser clientes de um
banco que não lhes permite por
exemplo intervir e trabalhar no
banco onde ele quiser. E não é só
em casa. Enquanto ele está‘on the
move’elequerpoderestaremcon-
tacto com o banco”, ressalvou Rita
Lourenço.Asegurançaéimportan-
te paratodas as áreas mas, no caso
da banca ganha um relevo ainda
mais importante. A responsável

sublinhouque o BCP, nestaaltura,
já prevê o risco de que se algo cor-
rer menos bem o banco assume a
responsabilidade.Masistoépossí-
vel porque “se encontrou maneira
deapenasentrarquemnãovairou-
bar.Apenasdaracessoaquemestá
‘intitle to’”.

Facebook é igual
a ferramenta
de investigação
No caso daPSP, autilização de so-
luções de mobilidade também se
traduz em ganhos de eficiência. Se
há alguns anos os elementos das
forças de segurança jogavam “à
bola” com jovens de zonais poten-
cialmente sensíveis para os sensi-
bilizar e responsabilizar por actos
quepudessemviracometer,agora,
explicou Paulo Ornelas Flor, “tor-
namo-nos amigos através da rede
social, que é muito mais simples”.

SegundoodirectordoGabinete
deImprensaeRelaçõesPúblicasda
PSP, neste caso arede socialFace-

book,possibilitamaisvantagensàs
forças de segurança. “Contraria-
mente à ideia que podemos ter, o
Facebook,maisdoquecriarumali-
gação de amizade, é também uma
importanteferramentadeinvesti-
gação criminal para a PSP”, acres-
centou.

Por outro lado, e para o Euro
2004 a PSP “criou o sistema estra-
tégicodeinformações”,tendomes-
mo sido o “primeiro sistemade in-
formaçõescriadoderaizparaaspo-
lícias” e que está desde então a ser
utilizado. Assim, “desde 2004 que,
quando alguém apresenta uma
queixa [de roubo de um carro] em
Bragança, apolíciaem VilaReal de
SantoAntóniotemprecisamentea
informação de que necessita para
perceber que aquele carro é para
apreender. Esta é de facto uma
mais-valia”.

Equipamentos
de moda

NocasodaEDP,VergílioRocha,di-

rectorcorporativoparaasTecnolo-
giasdaInformaçãoeComunicações
lembra que “há uns anos nas em-
presas” a questão que se colocava
era a possibilidade de cada colabo-
rador“escolherumtipodeequipa-
mento”deumconjuntodisponível.
Masnaactualidade,odesafioqueas
empresas enfrentam “é radical-
mentediferenteeéfantásticocomo
evoluiunumperíodotãocurto”.As-
sim,paramuitosesteosmaisrecen-
te smartphones e tablets são equi-
pamentos que “transformaram-se
emequipamentos de moda”.

Neste sentido, jánão são as em-
presas que propõem a escolha de
umdispositivomas“sãoosequipa-
mentos que entram todos os dias
pela porta dentro” isto porque “as
pessoas querem utilizar no dia-a-
dia e querem dispor nesses seus
equipamentosdosactivosdeinfor-
maçãoedacapacidadedeprocessa-
mentoqueaempresadisponibiliza
paraos seus próprios fins”.

Ainda assim, no caso da EDP e
por se tratar de uma realidade re-
centes, a empresa ainda está a
“aprenderagerir”.

“Numa década os clientes
não podem admitir ser
clientes de um banco
que não lhes permite,
por exemplo, intervir
e trabalhar no banco
onde ele quiser. “
RITA LOURENÇO
Directora Coordenadora para a área de Cartões do BCP

“O Facebook mais do que
criar uma ligação de
amizade, é também uma
importante ferramenta
de investigação criminal .”
PAULO ORNELAS FLOR
Director do Gabinete de Imprensa e Relações Públicas
da PSP

A gestão da
segurança

e controlo
de custos,
é uma
preocupação
que hoje está
na agenda
das empresas
que não podem,
com a promessa
de uma
produtividade
maior, acabar
num
custo adicional.
GONÇALO OLIVEIRA

Administrador da PT
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MICHELE MARRONE, MANAGING PARTNER DA ÁREA DE MOBILITY SERVICES, ACCENTURE

Um
‘smartphone’ ou
um ‘tablet” são
conceitos já
enraizados nos
portugueses e
que permitem
estar ligado ao
mundo, onde
quer que se
esteja. Em
entrevista
ao Negócios,
Michele
Marrone
destaca que esta
ligação ao
mundo permite
às empresas
terem vantagens
competitivas.
Mas para isto
têm de saber
quais são as
tendências e
aproveitas as
possibilidades
que estas
oferecem

ANA LARANJEIRO
alaranjeiro@negocios.pt

Qual tem sido a evolução da implemen-
tação da mobilidade na Europa?
A mobilidade na Europa tem

vindoacrescerrapidamentenosúl-
timosanos,impulsionadapelosdes-
envolvimentosnastecnologiasmó-
veiscomoos‘smartphones’eos‘ta-
blets’.Váriastendênciasimportan-
tesvãoganharforçaem2013fazen-
dodeste,umtemacadavezmaisim-
portantenospróximos12mesesna
Europa:os‘tables’vãoimpulsionar
aaceleração de gestão de dispositi-
vos móveis; uma crescente utiliza-
ção de tecnologia de consumo, in-
cluindo a tendência “Bring your
Own Device”; aumento da utiliza-
ção de aplicações móveis, além do
email;eadopçãodesoluçõesmóveis
de Marketingb2b2c.

Em termos de implementação,
temos visto alguma experimenta-
ção com os NFC (Near Field
Communication) e pagamentos
móveis em França, Reino Unido e
Alemanha.

Quais são as mais-valias que a mobili-
dade pode trazer para as instituições? 
Aocolocaremassoluçõesdemo-

bilidade no foco dos seus produtos
edosseusprocessosinternos,asor-
ganizaçõesvãoconseguirretermais
clientesefuncionários.Oresultado
destaestratégiaéumaconectivida-
de instantânea, total e atractiva a
qualquer hora do dia. De acordo
comumaanáliserecentedaAccen-
ture,hátrêsbenefíciosorganizacio-
naisamplosquepodemadvirdoau-
mento dautilização de TI: aumen-
todasreceitas;daprodutividade;sa-
tisfação dos funcionários.

Acredita que as empresas que não 
adoptarem soluções de mobilidade vão 
morrer? 
Asempresasquenãoadoptarem

soluçõesdemobilidadenãovãocon-
seguir ser competitivas neste ecos-
sistemaqueestásempreemmudan-
ça. O que as organizações precisam
para serem competitivas é de um
novo modelo empresarial, porque
as tecnologias de consumo rapida-
mente alteraram a forma como as
pessoasseligamecolaboram.

Como é que a mobilidade pode repre-
sentar um factor de crescimento para 

a economia portuguesa?
Para manter os seus negócios

bem sucedidos e em crescimento,
asempresasemPortugaltêmdees-
tar preparadas para reconhecer e
aproveitarasoportunidadesofere-
cidas pelas novas tendências como
osserviçosbaseadosnocontexto ou
redessociais.Asiniciativasexisten-
tes,projectos-pilotointernosdepa-
gamento móvel, promovidas pelos
operadores e instituições financei-
ras,sãoumfortesinaldequeasem-
presas confiam que a mobilidade
pode contribuirparao sucesso dos
seus negócios.

O que é que Portugal pode fazer para 
aumentar o nível de mobilidade nas 
empresas e administração pública? 
Alémdo‘corebusiness’,atecno-

logiaé fundamentalparaamaioria
dasdecisõesdenegócio.Deformaa
melhorar a gestão das soluções de
mobilidadeeacompetiraomesmo
ritmo que o crescimento da Web é

Mobility for better business outcomes

Sem mobilidade
as empresas não
“serão competitivas”

Michele Marrone | Tecnologia é fundamental para a maioria das decisões de negócios.

Para manter os
seus negócios

bem-sucedidos e
em crescimento,
as empresas
têm de estar
preparadas para
reconhecer

e aproveitar as
oportunidades
possibilitadas
pelas novas
tendências.
MICHELE MARRONE
Managing Partner da área de
Mobility Services, Accenture
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Papel crítico dos CIOs face aos
impactos e desafios da mobilidade
Se se lembrar do advento da Internet, certamente
recorda-se de como o seu impacto foi abrangente.
Aparentemente, da noite para o dia, surgiu uma nova
tecnologia que reformulou a forma como as pessoas
trabalhavam e viviam criando um novo e desafiador
papel para os CIOs.

Hoje, as empresas estão a meio de outra
transformação de TI a nível corporativo gerada pelo
crescimento da internet móvel. Com o número de
utilizadores de internet a nível mundial situado em 1,2
mil milhões e em crescimento, as empresas têm agora
de encurtar os períodos para reverem a sua estratégia
de TI garantindo que estão a acompanhar o ritmo dos
novos desenvolvimentos e a apostar nas tendências
certas.

A Accenture realizou um estudo junto de 240 CIOs
em 12 países onde dois terços dos inquiridos
admitiram que a mobilidade irá impactar os seus
negócios tanto ou mais do que a Internet o fez na
década de 1990. Quando questionados sobre os seus
planos para a mobilidade, foram muito mais os
profissionais de TI em mercados emergentes (94%)
que admitiram estar a tornar a mobilidade a sua
principal prioridade e a investir mais dinheiro para
alcançar esse objectivo do que os seus congéneres
nos mercados maduros (55%).

Sem surpresa, os profissionais de TI entrevistados
em todas as regiões-alvo identificaram os custos e a
segurança como as principais preocupações para
implementar um plano de mobilidade na empresa.
Aproximadamente metade dos entrevistados citou a
segurança como o principal factor que os impede de
responder às suas prioridades móveis; o custo e o
orçamento ficaram em segundo lugar (43%). Mais de
um quarto (26%) apontou a interoperabilidade com
os sistemas actuais ou a falta de compreensão sobre
os benefícios da mobilidade como potenciais
obstáculos.

Os mesmos executivos da área de TI também estão
preocupados em definir se colocam o foco nas
aplicações B2C ou B2B tendo em conta as diferentes
plataformas e dispositivos móveis. Acima de tudo,
esta fragmentação torna difícil às organizações
integrar os dispositivos dos seus colaboradores nos
quais estes instalam as aplicações da sua preferência
e que, em última análise, podem esgotar os recursos
de TI muito para além da sua capacidade.

Para aprimorar as suas estratégias, os CIOs devem
ter uma abordagem multifacetada que inclua três
elementos fundamentais:

�Abordar as questões em torno da tecnologia,
selecção da plataforma e ferramentas de
desenvolvimento. Um bom ponto de partida é decidir
se padroniza internamente a utilização de um
dispositivo ou se promove o conceito “traga o seu
próprio dispositivo”. Depois, compreender em que
área da organização é que os especialistas em
desenvolvimento estão a criar aplicações de
mobilidade, desenvolver uma lista dos projectos em
andamento e, em seguida, esclarecer os objectivos
associados aos mesmos. Dado o forte compromisso
dos mercados emergentes em relação às soluções
móveis, pode até revelar-se mais vantajoso torná-las
disponíveis para os colaboradores de outros países, e
verificar se estão correctamente localizados.

�Manter os requisitos de negócio na vanguarda.
Esta é uma estratégia óbvia mas por vezes
negligenciada. Os profissionais de TI devem lembrar-
se que empresas e consumidores vivem agora num
“tempo móvel”, com informação proveniente de
dispositivos sempre ligados. Para obter uma
compreensão clara e criar uma base forte devem
concentrar-se nos aspectos de mobilidade que melhor
servem as suas necessidades de negócio e
periodicamente recalibrá-los à medida que justifique
as despesas necessárias.

�Ter atenção à gestão e à supervisão. A
mobilidade está a gerar novas discussões sobre como
deve ser gerida nas organizações e como deve
competir com o crescimento mundial que tem por
base a internet. É importante que os CIOs mantenham
uma forte supervisão estratégica para poderem
ajustar a sua estratégia se e quando tal se justificar.
Tal esforço requer a identificação de projectos futuros
e actuais e a confirmação de que estes estão a seguir
rumo aos objectivos finais.

Notas finais 
Graças à Internet, a tecnologia é fundamental em quase
todas as grandes decisões de negócios. Para gerir a mo-
bilidade e competir com o crescimento mundial, os pro-
fissionais de TI devem compreender onde é que, dentro
da organização, os especialistas em desenvolvimento es-
tão a criar aplicações móveis, para que possam ser inte-
gradas numa estratégia coesa. Tal como aconteceu com
os desafios envolvidos no início da Internet, as empresas
bem-sucedidas serão aquelas cujos líderes confiam nos
seus profissionais de TI e os vêem como colaboradores
na transformação da forma como os negócios são con-
duzidos.

Opinião

� HELENA BRÍGIDA

Manager da Accenture Portugal
na área de Mobility Services

Bruno Simão

essencial que as empresas tenham
uma estratégia coesa. Isso implica
uma mudança no paradigma para
descentralizaratomadadedecisões
dasempresas.Eexigequeosprofis-
sionaisdeTIentendamondeéque,
dentro das organizações, as aplica-
çõesmóveisestãoasercriadaspara
desenvolveremprojectosdemobi-
lidadecomobjectivosclaros.Assim
como, devem estar prontos para
acelerarosprocessosatravésdauni-
formização e para criar vantagens
competitivas através da inovação.
Ao promover a uniformização
como medida para ultrapassar a
fragmentação do mercado de tele-
móveis,tambémsepodeimpulsio-
nar a adesão à mobilidade empre-
sarialemdiversas indústrias.

Acredita que as questões de seguran-
ça podem ser um obstáculo à adopção 
de soluções de mobilidade? 
As tecnologias móveis exigem

uma resposta diferente por parte
dosexecutivosresponsáveisporde-
fender as suas organizações de ci-
ber-ataques, para permitir às em-
presas melhorar as operações e ex-
pandir os seus mercados de forma
eficaz. O simples fortalecimento da
encriptaçãoedainfra-estrutura,ou
aassociaçãodemaistecnologiasmó-
veis às políticas de segurançaexis-
tentes,podenãosersuficiente.Ase-
gurança das TI, tradicionalmente,
foca-se emprotegero perímetro fí-
sico daorganização, umparadigma
queperdeeficiêncianumambiente
cadavez mais móvel com aprolife-
raçãodasligações‘wireless’ecomas
‘apps’nãocontroladas.

AexperiênciadaAccenture jun-
todeumvastonúmerodeempresas
ecomorganizaçõespúblicasmostra
quevaleapenarepensaraestratégia
desegurançaaplicadaàáreademo-
bilidade. Assegurarasegurançanas
soluçõesdemobilidadeé,porvezes,
consideradomenosimportantepara
osrecursosdasempresasdoquease-
gurançadasinfra-estruturaspoisos
riscossão,aparentemente,maisbai-
xos. Mas em muitos casos, os riscos
não foram identificados com preci-
sãoouoimpactopotencialmentene-
gativonãofoiavaliadocorrectamen-
te. Neste sentido, sugerimos os se-
guintesprincípiosparaumdesenvol-
vimento efectivo de umaestratégia
de segurança: endereçarquatro ca-
madas principais de segurança no
que diz respeito àrede, dispositivo,
aplicaçãoesistemaback-office;cons-
truiruma“culturade segurança” e
“conhecero inimigo”. As organiza-
çõesdevemterumaabordagemho-
lísticaenãofragmentadaquandose
tratadeameaçascibernéticasàssuas
soluçõesdemobilidade.

Quanto mais cedo as preocupa-
ções com asegurançaforem intro-
duzidas no processo de implemen-
taçãodemobilidadecorporativape-
lasorganizações,maioressãoaspro-
babilidades de serem bem-sucedi-
das.
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Cinco
olhares
sobre a
mobilidade

À primeira vista as soluções
de mobilidade podem não
estar presentes no dia-a-dia e
nos mais variados quadrantes.
Mas se olharmos com uma
visão mais profunda,
apercebemo-nos que estas
soluções estão bem vincadas
no dia-a-dia desde a saúde, às
forças de segurança, passado
pela banca. O papel assumido
pela mobilidade, que é cada
vez mais preponderante,
entra na rotinas das pessoas
sem que elas se apercebam
ANA LARANJEIRO alaranjeiro@negocios.pt

BRUNO SIMÃO Fotografia

Mobility for better business outcomes

O Q U E D I Z E M O S RE S P O N S ÁVE I S

NOME: Miguel Soares de Oliveira
EMPRESA: INEM
CARGO: Presidente

Em que é que as tecnologias 
e a mobilidade são uma mais-
valia para o INEM? 
NoINEMamobilidade,

entendida enquanto utili-
zaçãodeferramentasdeco-
municação e informação,
estáfocadaemtrêsgrandes
áreas: comunicação inter-
na entre dirigentes, comu-
nicação com o cidadão e
aplicações que trazem ga-
nhosdeeficiênciaedepro-
dutividade.

Nas duas primeiras a
mais-valia está ao nível da
rapidez no fluxo de infor-
mação, tomadade decisão,
transparência da informa-
ção e ‘empowerment’ dos
cidadãos.Jánoquedizres-
peitoàúltima,estamosafa-
lardautilizaçãodeumcon-
juntodeferramentaseapli-
caçõesinformáticasquefa-
cilitam o trabalho dos pro-
fissionais e que trazem ga-
nhos parao cidadão.

De que forma é que a mobili-
dade se traduz em ganhos de 
produtividade e de melhorias 
dos cuidados prestados? 
Emcoisasmuitoconcre-

tas:nareduçãodotempode
atendimentodaschamadas
deemergência;uniformiza-
ção dos critérios de activa-
çãodemeiosdesocorro;rá-
pidacirculaçãodeinforma-
ção.

Como é que o INEM conseguiu 
e consegue verbas para in-
vestir em mobilidade? 
OINEMsendoumains-

tituiçãopúblicanãorecebe
qualquer verba do OE, já
queanossareceitaprovém
de uma percentagem dos
segurosderamovidaesaú-
de.Talnãosignificaquenão
tenhamosconstrangimen-
tosidênticosaoutrasinsti-
tuições. Os investimentos
nestaáreadevemseranali-
sados numa lógica de cus-
to/benefício. Os investi-
mentosdevemserprioriza-
dos com rigore verem que
áreas podem ter uma tra-
dução directa na melhoria
dosindicadoresdaInstitui-
ção. Uma vez que o orça-
mento não cresce, antes
pelo contrário, a melhor
forma de obter recursos
para projectos prioritários
éobterganhosdeeficiência
noutras rubricas.

NOME: Vergílio Rocha EMPRESA: EDP
CARGO: Director Corporativo para as Tecnologias
da Informação e Comunicações

Como é que a mobilidade se 
traduz em resultados na compe-
titividade e produtividade? 

Associando a mobilida-
de aos equipamentos mó-
veis dos colaboradores e
serviços implementados
actualmente, amobilidade
na EDP traduz-se essen-
cialmentenumamaioragi-
lidade e capacidade de res-
posta ao nível do acesso à
informaçãoetomadadede-
cisão. Futuras evoluções
poderão traduzir-se numa
maiorintroduçãodamobi-
lidadenosprocessosdene-
gócio contribuindo para
uma maior eficiência e
competitividade.

Qual é a principal preocupa-
ção da EDP em relação à mo-
bilidade? 
Actualmente,aprincipal

preocupação prende-se
comapreparaçãodoactual
serviço para a quantidade
de pedidos que tem cresci-
dosignificativamente,mas
também para acomodar o
novo paradigmado BYOD.
Para a implementação,
querdoserviçodisponibili-
zado actualmente, quer
para a sua evolução neste
novo contexto, levantam-
seoutraspreocupaçõesnas
vertentes da permanente
necessidade de actualiza-
çãodossoftwares,controlo

dosequipamentos,funcio-
nalidadesadisponibilizare
segurança.

Como é que a EDP concilia 
mobilidade e segurança? 
A mobilidade implica

grandes desafios em ter-
mosdesegurançadeinfor-
mação, em particular para
umaempresadadimensão
daEDPondecoexistemdi-
ferentespercepçõesdosris-
cos associados à utilização
de equipamentos móveis
noâmbitoempresarial.No
sentido de defender a em-
presa,semdiminuiraflexi-
bilidade necessária para
quesepossatirarproveitos
da mobilidade, a EDP ac-
tuou em duas vertentes:
implementando controlos
técnicospoucointrusivose
alertando e conscienciali-
zando os utilizadores para
os riscos de segurança de
informação.

A melhor forma
de obter recursos
para projectos
prioritários
é obter ganhos
de eficiência.
MIGUEL OLIVEIRA
INEM

Mobilidade
implica
desafios em
termos de
segurança de
informação.
VERGÍLIO ROCHA
EDP
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NOME: Rita Lourenço,
EMPRESA: Millennium BCP
CARGO: Directora Coordenadora para a área de Cartões

Como tem sido a experiência 
do Millennium bcp  na aplica-
ção dos conceitos da mobili-
dade? 
Somospioneirosemso-

luções de e-banking e mo-
bile-banking. Somos um
banco com uma aborda-
gemclaramentemulticanal
na relação com os nossos
clientes,eapresentamosta-
xasdeutilizaçãodoscanais
directos sobre anossabase
declientesquenoscolocam
comoreferênciaaonívelda
bancanacional.Astaxasde
utilizaçãodosnossoscanais
sãohojenaordemdos40%
sobreanossabasedeclien-
tes activos.

Que ganhos traz a mobilida-
de para a instituição? 
O que pretendemos é

oferecerdiferentesalterna-
tivas de contacto com o
bancos.Amobilidadeécla-
ramente uma vantagem
competitiva, que reitera a
fidelização dos nossos
clientes.

Quais são as principais preo-
cupações do Millennium BCP 
com as questões relativas à 
mobilidade? 
Colocaria a questão a

doisníveisdistintos.Aspla-
taformas que obanco utili-
zasão desde logo desenha-
das e implementadas res-

peitando os ‘standards’ de
segurançamaisadequados
a cada uma das soluções.
Submetemo-nos regular-
menteatesteseauditorias,
que permitem antecipar
quaisquer problemas que
pudessemviraseridentifi-
cados.

Actualizamos de forma
permanenteestasplatafor-
mas com todas as correc-
çõesqueomercadoconhe-
ce e disponibiliza para as
ameaças conhecidas. Do
ponto de vista do apoio ao
cliente,utilizamosasplata-
formasdobancoparafazer
alertas constantes aos ris-
cos de uma utilização me-
nos adequada.

A segurança é um dos
pilares fundamentais da
nossa actuação, e um dos
aspectos nos quais mais
tempoinvestimos,porfor-
maaassegurarsoluçõesde
qualidadeaosnossosclien-
tes.

NOME: Gonçalo Oliveira
EMPRESA: Portugal Telecom
CARGO: Administrador SI

Como descreve a experiência 
da Portugal Telecom (PT) 
com a mobilidade? 
A PT reconhece os mé-

ritosdaapostanamobilida-
de,tendovindoadesenvol-
ver um conjunto de inicia-
tivas pioneiras, como duas
lançadas em 2012: TMN
Wallet,serviçoinovador,já
empiloto na PT, que subs-
tituiodinheirofísicoepos-
sibilitajáaoscolaboradores
fazeropagamentodevaria-
dosbensdeconsumodepe-
quenovalornosedifíciosda
PT através do telemóvel. E
a aplicação móvel de rela-
çãocominvestidoresesus-
tentabilidade, permitindo
aos utilizadores o acesso à
informação relevante via
tablet, em mobilidade. A
aposta na mobilidade tra-
duz-seaindanumaestraté-
gia de disponibilização de
soluções multiplataforma
que agregam complemen-
taresnatelevisão,pceequi-
pamentos móveis.

Como é que a mobilidade se 
traduz na obtenção de ga-
nhos de competitividade e 
produtividade? 
A PT tem vários exem-

plos de aumentos de com-
petitividadeeprodutivida-
deinternos.Porexemplo,a
solução de mobilidade uti-
lizadapelasequipasopera-

cionais no terreno, com-
postas por 5.000 técnicos
equipados com soluções
móveis inovadoras e com
maisde2milhõesdeactivi-
dades realizadas anual-
mente.Estasoluçãopermi-
tiu aumentar o número de
actividades produtivas dos
técnicos no terreno, redu-
zircustos,eoptimizaraalo-
cação de esforço e a distri-
buição de tarefas.

Como conciliam mobilidade e 
segurança? 
A segurança constitui

uma prioridade quando se
trata de soluções de mobi-
lidade, nomeadamente no
contexto empresarial. No
entanto, mobilidade não
implica perda de seguran-
ça. Para tal, apostamos
numaactuação preventiva
através da monitorização
rigorosa de plataformas e
sistemas.

NOME: Paulo Ornelas Flor, EMPRESA: PSP
CARGO: Director do Gabinete de Imprensa e Relações
Públicas

Como é que a PSP vê e inte-
gra as novas tecnologias e a 
mobilidade? 
Osúltimosdezanostêm

sidoimpressionantes.Afor-
ma como a sociedade evo-
luiu e as novas tecnologias
evoluíram. Jáutilizamos o
telemóvelnãosóparafazer
chamadas. Dessa forma,
também tivemos de adap-
tar todo o sistemade segu-
rançae de informações po-
liciaisparaquedessemres-
postado ponto de vistapo-
licialàsnossasocorrências,
solicitaçõeseàformacomo
asdesenvolvemosnoterre-
no.Dopontodevistadepes-
soas,àformacomotambém
esperameambicionamque
arespostadaPSP sejamais
rápida,maissimplesemais
direccionada.

De que forma as redes sociais 
ajudam a PSP a combater o cri-
me e a tornar a vida dos portu-
gueses mais fáceis? 

O principal objectivo ao
criarmosoFacebookfoifu-
girumpoucoàquestãoins-
titucional.Aspessoasmui-
tas vezes sentem-se cons-
trangidas em dar as suas
opiniões e, através da rede
social,abrimosolequeees-
tamos preparados para re-
ceber as boas e más opi-
niões das pessoas. E tenta-
mosperceberdequeforma

podemosfazermelhorpara
que isso não aconteça.

Não só dar opiniões mas tam-
bém relatar o que se passa? 

Claro. Se entrar numa
esquadra e tiver de falar
com um polícia sinto-me
maisconstrangido.Énessa
perspectivaqueoFacebook
é o nosso aliado paraque as
pessoas possam, aberta-
mente,àfrentedeumcom-
putador,dizeroquelhesvai
na alma. Hoje, através do
Facebook, conseguimos
promoverdicasdeseguran-
ça,importantesparaaspes-
soas: vírus informáticos,
questõesassociadasafurtos
junto de multibancos, em
residências, em veículos. É
importantesqueaspessoas,
permanentementeestejam
dispostas a ouvir, a perce-
ber.Énessaperspectivaque
conseguimos, em sinergia,
diminuir os índices de cri-
minalidadenonossoPaís.

Mobilidade
é claramente
uma vantagem
competitiva.
RITA LOURENÇO
BCP

Segurança
constitui uma
prioridade

quando se
trata de
mobilidade.
GONÇALO OLIVEIRA
PT

Facebook é
nosso aliado
para as pessoas
poderem dizer
o que lhes
vai na alma.
PAULO ORNELAS FLOR
PSP
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