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António Martins da Costa
Presidente da AmCham Portugal

2nd TRANSATLANTIC BUSINESS SUMMIT

A segunda edição da TBS foi um sucesso, posicionando-se
desde já como um evento que é um marco anual na discussão
das relações transatlânticas.

Neste ano, no espaço nobre da Culturgest – mais uma vez
gentilmente cedido pela CGD – o tema de base foi a
Segurança, nas suas diferentes dimensões. Desde a óptica
geo-política até à cibersegurança, tendo como pano de fundo
a guerra na Ucrânia, passando pela vertente das pessoas
(particularmente os novos modelos de trabalho e a saúde
física e mental), dos riscos nas cadeias de abastecimento,
transporte e distribuição ou da estabilidade e das garantias
dos sistemas financeiros.

Houve painéis específicos dedicados à transformação digital,
quer no que se refere à problemática na protecção e
transferência de dados ou dos desenvolvimentos da IA, quer
na discussão sobre a evolução de start-ups para unicórnios
(dois estiveram presentes)

Os Key Note Speakers foram de elevada qualidade. Não só os
que representaram instituições (FMI, OCDE, AICEP), mas
igualmente autores credenciados e opinion-makers, a título
individual. 
A presença e intervenção do Secretário de Estado da
Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz, foi um excelente
agregador das diferentes teses em debate.

De realçar também o empenhamento dos parceiros da
AMCHAM na preparação e organização do evento: a
Embaixada dos EUA, representada a alto nível pela Chargée
d’Affaires, Rebecca Neff, e por outros altos responsáveis
oficiais, e a FLAD, cujo Conselho Executivo esteve presente na
sua totalidade.

Em tempos de grande incerteza mundial, com a guerra na
Ucrânia, as rupturas nas cadeias de abastecimento, a inflação,
as expectativas de recessão económica, o redesenho dos
blocos geo-políticos, os eventuais atrasos na transição
energética, os riscos acrescidos no ciberespaço com o
crescimento exponencial da digitalização, ou com o
questionamento do processo de globalização, o aumento dos
protecionismos, dos populismos e negacionismos, a relação
transatlântica tem um papel fundamental.

De facto, por partilharem valores essenciais comuns – estado
de direito, respeito pelos direitos humanos, sistemas
democráticos e economia de mercado – os EUA e a Europa
têm, não só as condições, mas também o dever, de
conduzirem de forma articulada uma posição comum face às
incertezas e riscos que o mundo enfrenta.

Mais do que uma relação, é uma aliança que representa cerca
de metade do PIB mundial.

Como se sabe, as relações entre parceiros, e até entre aliados,
não obtêm sempre unanimidade de pontos de vista em todas
as matérias. Mesmo dentro do espaço europeu (UE) há
divergência de visões sobre os mais diversos temas. Mas é
precisamente por se tratar de parceiros que partilham o
mesmo sistema de valores-base, que os acordos ou os
consensos são conseguidos, depois de discussões e
negociações mais ou menos longas e intensas.

Os temas comerciais não escapam a esta realidade, como por
exemplo se vê na discussão actual entre a UE e os EUA sobre
os temas do IRA – Inflation Reduction Act – aprovado nos EUA,
que a UE vê como potencialmente protecionista do mercado
americano, pedindo um regime de excepção; ou a posição
americana quanto ou tema do China Semiconductor Ban,
onde os EUA gostariam de ver uma posição alinhada do lado
europeu. Por coincidência, conversas de alto nível sobre estas
matérias estavam a decorrer em Washington DC em
simultâneo com a nossa TBS.

O papel de Portugal nesta dinâmica de relacionamento
transatlântico não é de modo nenhum negligenciável. A sua
posição geográfica – não só por ser a parte mais ocidental do
continente europeu, mas também pela localização dos Açores
– dá-lhe uma importância como plataforma de logística, de
hub energético, de telecomunicações e de dados, que é ainda
mais crítica em tempos como os presentes.

Acresce a vocação atlântica histórica de Portugal, reforçada
pela sua vertente europeia, e os excelentes laços entre as
comunidades portuguesa e americana, em crescendo nos
últimos anos.

Os EUA são neste momento o quarto maior destino
exportador de Portugal (e primeiro fora da UE) e o quinto país
de importações nacionais. São igualmente já o quinto maior
fornecedor de turistas para Portugal e o maior investidos em
tecnológicas portuguesas, em particular no que toca a
venture-capital e start-ups.

Uma palavra de agradecimento ao main sponsor do evento:
Deloitte, aos  sponsors Gold: Cisco, DXC Technology e Google  
 e aos apoiantes: AIG, AON, Caixa Geral de Depósitos e
McDonald's - e aos sponsors Platinum, Gold e Silver da
AMCHAM, bem como a todos os sócios e amigos da Câmara.
Uma menção especial aos media-partners – ECO e CNN
Portugal – sem os quais a visibilidade da TBS não conseguiria
ser a mesma.

Voltaremos no próximo ano, com a ambição de ter um evento
ainda mais alargado, em oradores e temáticas.



Nuno Gonçalves
Partner e Global Consulting Emerging
Tech and Inovation Leader na Deloitte

Vivemos numa era conturbada e desafiante. O contexto geopolítico, económico, energético, militar, social e humano cria um
ambiente de incerteza sem precedentes. É necessário ser cada vez mais ágil e reforçar os índices de produtividade, procurando
na tecnologia vantagens competitivas que permitam às empresas, e sociedade em geral, ultrapassar este período, e fortalecer o
seu posicionamento futuro.
Neste contexto, reveste-se de especial importância a compreensão das tendências de transformação digital, de modo a
identificar as matérias e oportunidades de investimento onde o tecido empresarial deve alocar o seu tempo e esforço. 

O futuro deverá ser caracterizado por uma maior fluidez, registando-se uma transição de uma lógica de aquisição de produtos
para contratação de serviços. Será cada vez mais valorizada uma lógica de acesso, em detrimento do ownership. Devemos
estar preparados e aproveitar a adaptabilidade que a tecnologia nos oferece, promovendo uma lógica de serviços que se
ajustam permanentemente ao destinatário final. 

A par da fluidez teremos também o aumento da conectividade e interoperabilidade. Produtos, serviços e sistemas + SMART,
que promovam maior conectividade, integrando sensores e desenvolvendo software e inteligência artificial que os suporte. A
Inteligência Artificial será na verdade um elemento-chave no processo de “smartificação”.

O potencial destas novas tendências promete reformular a forma como interagimos, comunicamos e colaboramos. Quer a nível
individual, quer a nível corporativo. Neste ponto é importante contextualizar os impactos da crise pandémica que atravessámos
recentemente.

Por necessidade fomos obrigados a reinventar o nosso dia a dia. Conseguimos olhar para a tecnologia e tirar o que de melhor
nos podia oferecer para adaptarmos a nossa rotina e manter os índices de produtividade. Empresas e indivíduos deram saltos
significativos ao nível do seu grau de digitalização e isso poderá também ser um ensaio e uma rampa de lançamento para o
que o futuro nos reserva.

A Deloitte, enquanto organização, foca-se naturalmente no acompanhamento destas tendências. Investimos de forma
significativa no conhecimento técnico e know-how de cada tendência e solução tecnológica que acreditamos ter potencial para
acrescentar valor aos nossos Clientes. Acreditamos que este investimento não deve ser feito numa lógica de silos, apostando
no coinvestimento e na criação de um ecossistema forte e multidisciplinar. Temos tido ao longo dos últimos anos uma
estratégia diferenciada de estarmos, não só mais perto, como mais integrados num ecossistema do qual fazem parte startups,
Universidades, Politécnicos, Clientes e empresas de nicho com os quais desenvolvemos serviços e soluções.

Fomos pioneiros ao longo dos últimos anos na criação de centros de excelência na rede Deloitte, sendo Portugal um HUB
tecnológico e um destino preferencial para desenvolvimento de soluções com outros Países. Criámos este ano o Global
Solutions Center, o primeiro na rede Deloitte que vem trazer um ecossistema de inovação e desenvolvimento de soluções e
serviços de elevado valor acrescentado.

Vivemos numa era conturbada e desafiante. A tecnologia é sem dúvida um aliado, e uma ferramenta de construção de novos
futuros. É essencial acompanharmos as tendências de transformação digital, compreender o seu potencial em cada contexto,
garantindo que estas se assumem como verdadeiros catalisadores para o crescimento económico.
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Anna Barker
Cisco CX Centers Lisbon Senior Director

Portugal has developed a long-standing bilateral cooperation with the United States of America, based on shared values and
mutual respect of democratic societies and economies. The development of Cisco in Portugal is a reflection of the partnership
between the two countries.Cisco is an American company with a 38-year legacy of providing not only solutions that help
connect people, but also driving digital transformation. With a global presence of over 80,000 people, in nearly 100 countries,
Cisco is one of the top IT companies in the world.Portugal has become an increasingly attractive destination for American
investments due to the environment of political and social stability and access to talent with a high level of qualifications. Cisco
has invested in Portugal for many years, and this continues to be one of the priorities for the organization. 

Since 1995, Cisco Portugal grew from 30 to over 1000 employees and is now the 3rd biggest site in EMEA, with approximately
49 nationalities and 43% female employees, ranking #1 Best Place to Work in Portugal ten times. We continue to develop the
site and move Cisco Portugal even higher up the value chain by adding new competencies and specialized functions in areas
such as Sales, Operations and Customer Experience. Unlocking the power of the country digital transformation is also a
strategic area of investment. By partnering with the Portuguese government in 2018 through the Country Digital Acceleration
program, Cisco commits to bringing to life elements of the national digital agenda. The areas of action include carrying out
proofs of concept, testing new business models, sharing good practices, digital skills training namely in cybersecurity and IT, etc.

We realize the world is becoming an increasingly distributed and challenging place where apps and data are being delivered
and served everywhere. From the move to cloud, the shift of the workforce to hybrid work and the rise of more advanced cyber
threats, our customers now need trusted partners who weave security, data protection and privacy into the very fabric of their
business. By analyzing and responding to 1.2 trillion security events in 170 countries, including Portugal, Cisco makes
cybersecurity a key area of focus and investment that will allow us to fulfill our mission: ensure our customers’ networks are
secure in this dynamic and complex environment. 

Escassez de talento e formas criativas de o atrair

Assistimos hoje a uma transformação acelerada daquilo que consiste a proposta de valor entre empresas e colaboradores, com
uma escassez de talento crescente, mesmo a nível europeu. No setor tecnológico essa escassez é extrema, especialmente num
mercado de reduzida dimensão como o português, que compete por ele a nível internacional. As causas desta escassez de talento
tecnológico nacional são relativamente simples de enumerar: desde logo o número limitado de formados nas áreas tecnológicas,
engenharias e computação, a crescente digitalização das empresas nacionais e a atração do investimento estrangeiro que
encontra em Portugal boas condições para instalar áreas do seu negócio como centros de serviços tecnológicos, passando a
competir também por esta pool limitada de talento.

No entanto, é possível encontrar talento onde nem sempre procuramos e apoiar a criação de mais. Refiro-me ao Reskilling, ao
recrutamento de talento no segmento sénior e no segmento internacional, com o Brasil a ser uma primeira opção por excelência
pela ligação cultural e pela língua, em mais um reflexo da vertente atlantista portuguesa. Em Portugal a missão da DXC é de liderar
a transformação digital das grandes empresas portuguesas, e, por conseguinte, ser um catalisador da transformação e
fortalecimento do tecido económico nacional tendo sempre presente o foco nas pessoas, nos seus colaboradores como elemento
chave para proporcionar a excelência aos seus clientes.
 
Saúdo a AMCHAM, pela organização de mais um Transatlantic Business Summit, um espaço de liberdade e conhecimento para
colocar em perspetiva o mundo atual e os desafios que ele comporta, onde foi meu grande prazer participar no painel Risks &
Security Development – As Pessoas.

Manuel Maria Correia
General Manager / Diretor Geral da DXC
Technology Portugal



Segurança aberta: Com base no princípio de que a abertura e a interoperabilidade incentivam o escrutínio, a partilha de informações
sobre ameaças e a rápida adoção das melhores práticas e novas tecnologias. Impulsionamos a resiliência europeia através da
“segurança aberta”. 
Segurança por defeito: Promovemos investimentos sistémicos em transformação digital, arquiteturas de confiança-zero, sistemas
operacionais e dispositivos seguros por defeito, ajudando as organizações a superar a dependência excessiva de infraestruturas e
dispositivos de tecnologia desatualizados e difíceis de corrigir, vulneráveis a riscos de espionagem e extorsão. 
Parcerias: Envolvemos parceiros, facilitando trocas público-privadas de informações sobre ameaças e briefings, envolvendo
policymakers da UE e especialistas técnicos – e aumentando o diálogo para explorar novas áreas de cooperação, como a aplicação de
inteligência artificial para melhorar a segurança. Pode consultar o post do nosso presidente, Kent Walker, onde ele resume a nossa
visão sobre esta questão de cariz urgente e as propostas que estamos a desenvolver. 

Temos testemunhado atividades danosas no ciberespaço tornarem-se cada vez mais disruptivas, custando milhares de milhões de euros
às empresas. 

Os últimos números divulgados pelo CNCS para Portugal mostram um aumento de 26% no número de incidentes de cibersegurança em
2021. Para além dos ataques generalizados, há também tendências preocupantes, como o crescimento das ações de ciberguerra e dos
ataques dirigidos a infraestruturas críticas, como as elétricas. A estas juntam-se novas ameaças, como o uso da Inteligência Artificial (AI) em
recentes ataques com ransomware e por proliferadores de fake news. Este é, por isso, um momento crucial para os governos, empresas e
sociedade civil, não só portugueses como europeus, e que exige coordenação e colaboração estreita para enfrentar estes desafios. A
Google está preparada para ajudar a reforçar a resiliência digital portuguesa. Sendo Portugal um país acrescidamente impactado por
ciberataques, merecendo atenção mediática, parece-nos de vital importância participar nesta discussão a nível nacional e pôr os nossos
serviços à disposição das instituições e consumidores nacionais. 

Como contribuição para este trabalho, produzimos um white paper com várias recomendações onde consideramos que a União Europeia
pode progredir na segurança do espaço digital e que poderiam ser úteis para Portugal, incluindo: 

Estamos num ponto de inflexão chave para a Europa, onde Portugal pode liderar, e queremos ser uma parte fundamental dessa
transformação.

João Luís
Head of Public Sector na Google Cloud 

https://blog.google/technology/safety-security/supporting-the-eu-and-securing-the-digital-space/
https://services.google.com/fh/files/blogs/cybersecurity_and_digital_resilience.pdf


The partnership between Europe and the
United States, in my view, is and must
remain the cornerstone of all that we
hope to accomplish in the 21st century,
just as we did in the 20th century. 

 - Joe Biden



37 líderes empresariais, decisores e oradores de referência reuniram-se, no dia 06 de Dezembro

na Culturgest, para a realização do TBS.

Com diferentes abordagens, ajudaram a perceber e refletir sobre como o tecido empresarial se

pode preparar para responder aos múltiplos desafios que se apresentam, com um olhar nas

relações cada vez mais globais, em particular nas relações transatlânticas.

O Transatlantic Business Summit 2022 contou com um programa extenso e diversificado, que

incluiu quatro mesas redondas sobre “Risks & Security Development”, onde foram colocadas em

debate as questões e temas cada vez mais emergentes que surgem da transformação das

economias, tais como Pessoas, Supply Chain, Distribuição-Logística Energia, o Negócio e a

Transição Digital.

A transformação digital como motor do crescimento e do reforço das relações transatlânticas foi

também tema de conversa, assim como os tópicos “The outlook for the global economy: Dealing with

headwinds” abordado pelo representante da OCDE , “Fiscal Policy in Volatile Times” abordado pelo

representante do FMI e “The Transatlantic Partnership in an Era of uncertainty – The key challenges

before the transatlantic economy — the war in Ukraine, raging inflation, China decoupling—and how the

partnership and thrive in the tumulotus decade ahead”, tema da intervenção de Joe Quinlan.

Esteve ainda presente no TBS o Estado da Georgia e seguida da apresentação do Case Study da

empresa portuguesa i-charging.

Numa conversa com Daniela Braga e conduzida por André Veríssimo, foi discutido o futuro da

comunicação e da vivência entre Homens e máquinas, mas também como aproximar a

competitividade europeia na área da inteligência artificial (IA) à dos Estados Unidos.

O TBS contou ainda com a participação de dois unicórnios portugueses.

As comunicações do Embaixador de Portugal nos EUA, da Deputy Chief of Mission US Embassy, do

Presidente da AmCham e do Presidente da AICEP, falaram principalmente da duradoura relação

entre Portugal e EUA e da importância das relações transatlânticas nos dias de hoje e para o

futuro comum.

Transatlantic Business Summit 2022
 

Um dia de debate sobre as relações transatlânticas e as perspectivas para
2023, que reuniu, na sua 2ª edição, líderes empresariais, decisores e

oradores de referência – portugueses, americanos e europeus.

https://amchamportugal.pt/wp-content/uploads/2022/12/Fiscal-Policy-in-Volatile-Times-Paulo-Medas.pdf
https://amchamportugal.pt/wp-content/uploads/2022/12/Georgia-PPT-PT.pdf


Transatlantic Business Summit 2022

Hightlights

Boas vindas 
 António Martins da Costa, Presidente da AmCham Portugal

Open Remarks: Transatlantic Relations 
Rebecca Neff, Deputy Chief of Mission US Embassy 

‘’We are living very special times’’ – Estamos a viver

tempos muito especiais com a guerra da Ucrânia,

inflação e mudança dos blocos geopolíticos, crise

energética entre outros temas.

‘’É importante reforçar a aliança transatlântica’’.

Portugal é um país com importância geoestratégica,

principalmente no que diz respeito ao processo de

logística. Além de Portugal Continental, os Açores

são também uma região fundamental para esta

aliança. 
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‘’We should have positive views even when they are

opposed’’. A UE e EUA são parceiros de primeiro

recurso, é necessário continuarem a colaborar e a

aprofundar as suas relações de forma a

enfrentarem desafios e oportunidades comuns. 

Internamente, os EUA estão a reforçar a sua

segurança económica e nacional, construindo uma

economia próspera e inclusiva. As relações bilaterais

entre os EUA e a Europa estão focadas no

compromisso de garantir a democracia e o mercado

livre.  
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A recessão global está a vir. Como reagiremos?
Essa será a chave. Contudo, a receção não é algo
terminal, mas sim uma forma de reação. 

‘’Não estamos sozinhos. A China está com
problemas de crescimento’’. 

China: ‘’Preocupa-me que tente dividir-nos, nos
EUA e na EU e os dois blocos’’. 

Os EUA necessitam da UE e de Portugal,
especialmente porque as empresas norte-
americanos precisam de investir fora do
continente americano. A Europa é a melhor região
para o fazer. 

“If the US and the EU are shoulder to shoulder, we
can get China to change its way of acting in the
world”

“Let's remember the world that the West is not done”

“The West is carrying the World forward and will
make it a better place”.

The transatlantic partnership in

an era of uncertainty 

Joseph P. Quinlan -  Co-author of The Transatlantic
Economy annual survey published since 2004 

The outlook for the global
economy: Dealing with headwinds

As pressões inflacionárias têm-se intensificado e
amplificado. Os mercados de trabalho
permanecem apertados e o crescimento global
continua em baixo. 

O dinamismo económico da Ásia é o que está a
segurar a recuperação económica mundial. 

Gestão energética – o principal risco dos próximos
meses é a capacidade de garantir energia para o
próximo inverno (2023/2024).

É importante que os dinheiros dos programas de
apoio sejam bem utilizados para efetivamente
assegurarem a recuperação económica.

“Keeping markets open will help restore growth”.

Quanto maior o investimento nas fontes de
energia renováveis, maior a possibilidade de se
alcançar a neutralidade carbónica e ao mesmo
tempo a segurança energética;

“We need to start working now”.

Luiz de Mello -  Director of the Policy Studies
Branch in the Economics Department of the OECD
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Fluidez da tecnologia: a tecnologia adapta-se ao utilizar. 
A próxima revolução industrial vai se realizar através da smartificação de serviços, conexão, dispositivos e
instrumentos. 
Qual o método que o ser humano recorre para interagir com os ecrãs, pessoas, livros e conteúdos. A
realidade virtual é cada vez mais acessível e capaz de aumentar os níveis de interação e cooperação. ‘’É o
caminho do futuro’’. 
A tecnologia não é um acessório. 

O desafio do desemprego leva a sermos mais eficientes, entendendo de que forma é que a tecnologia traz
vantagens às empresas. 

Agimos e gerimos as empresas correndo atrás das tecnologias, mas devemos estar mais alertas e vigilantes.

Existem quatro tendências sobre as quais nos devemos debruçar:

Pergunta - O que vê do lado de lá que devia importar-se para o lado de cá?

Há uma relação de credibilidade e confiança com os EUA.

Nos EUA existe uma fácil perceção de que a transformação é essencial no mercado.

Existe pragmatismo e flexibilidade.

A capacidade portuguesa é respeitada porque comunicamos bem em inglês, o que facilita o desenvolvimento
das relações bilaterais.
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A transformação digital como motor do crescimento e do reforço

das relações internacionais 

Nuno Gonçalves - Partner e Global Consulting Emerging Tech and Inovation Leader na Deloitte
esteve à conversa com André Veríssimo - Redator Principal do Jornal ECO
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O Estado da Georgia presta um serviço de apoio
personalizado às empresas de qualquer tamanho e
indústria. Os serviços prestados pelo Georgia Department
of Economic Development são gratuitos e confidenciais. 

Facilidades de acesso: aeroporto de Atlanta, Porto de
Savannah, presença de grandes empresas.

Setores e Indústrias na Georgia: Teconologia avançada de
fabricação, agrária, aeroespacial, alimentar, biotecnologia,
tecnologia, entretenimento digital e automóvel.

O Estado da Georgia: Oportunidades, como abordar e um Case

Study

Sérgio Domingues, Managing Director State of Georgia Europe Office | Georgia Department of
Economic Development

 Alberto Barbosa, Chairman of the Board of i-charging

Fatores económicos e políticos: Chips Act & Inflation
Reduction Act.

Buy American.

Produto Made in Portugal, focado em mobilidade.

Apresenta diferentes soluções, uma vasta gama de
produtos focados já no futuro.

Utilizam o digital do produto para fazer publicidade. 

Presentes nos 5 continentes - 95% da atividade está
fora de Portugal.
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’Há 100 anos tínhamos crises tão ou mais
dramáticas como as de hoje. Só que hoje as notícias
dessas crises chegam mais rápido às nossas casas.’’. 

A incerteza em que vivemos já se prolonga há mais
de uma década. 

Existe um centro económico, político e militar nos
EUA e um que aspira ser: a China, que cada vez mais
tem um poder massivo na tecnologia da segurança. 

‘’Estes são tempos em que precisamos de bons
diplomatas e negociadores para negociar preços de
energia e bens.’’.

EUA preocupante no ponto de vista partidário. 

Os EUA não cortaram o seu cordão com a Europa
devido à Ucrânia. Esta última é um caso de
resiliência, resistência e exemplo para o mundo por
pedir meios e não ‘soldados’. 

Em Portugal, o desenvolvimento tem de ser a
aposta. Criar um Estado socialmente justo e melhor
gestão de políticas públicas. 

Combate à pobreza sem criação de emprego é
apenas um meio de combate.’’

O Actual Cenário Geopolítico dos

Dois Lados do Atlântico: Vinho

Velho em Garrafas Novas?
Nuno Rogeiro, Analista Político

Vídeo Adress: Embaixador de

Portugal nos EUA

 Francisco Duarte Lopes

Importantes laços históricos e atuais.

Importância da comunidade luso-americana e do
seu papel de dinamização.

Serviços portugueses: rede consular, AICEP à
disponibilidade dos portugueses.
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À conversa: Unicórnios com ADN Português
Marcelo Lebre, COO and Co-Founder at Remote e Diogo Monica, Co-Founder and President at

Anchorage Digital | Moderação: Gil Azevedo, Diretor Executivo da Startup Lisboa

Capital
Talento
Indivíduos capazes de tomar risco. 

O que é necessário para criar um unicórnio?

O trabalho remoto permitiu expansão
transcontinental. 

O capital de risco ainda é definido à moda antiga. 

Existe uma questão cultural portuguesa de aversão
ao risco, o que não permite desenvolver o
investimento financeiro. 

As empresas não têm de estar presencialmente
sediadas. 

Portugal é um país atrativo a nível mundial, mas a
procura de competências é elevada e a oferta
diminuta. 

O que falta a Portugal? A aversão ao risco tem a ver
com a falta de oportunidades que o país apresenta.
Além disso, está em falta uma rede de tecido
industrial onde se possam suportar. 

Devemos abraçar o risco. 

Diogo Mónica: Marcelo Lebre:

Atualmente, a inflação é três vezes superior à que existiu
antes da pandemia. 

A quantidade de apoio que foi concedida durante a
pandemia não é possível que aconteça de novo.

De que forma os governos responderam e que medidas
concretas tomaram de apoio às pessoas e empresas?          

Resposta às crises alimentares e energéticas. 

Se queremos que os Estados sejam mais interventivos em
tempos de crise, os mesmos têm de ter uma gestão de
economia competente e capaz de dar resposta às
necessidades. 

Fiscal Policy in an Era of Turbulence
 Paulo Medas - Division Chief in the IMF’s Fiscal Affairs Department and oversees the IMF’s Fiscal Monitor 
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Existe um compromisso da Google para com a
cibersegurança, garantindo a segurança dos
utilizadores e da própria internet. 

A tecnologia é capaz de criar desinformação, mas
também conteúdos novos e versáteis. 

Continuação de investimentos nesta matéria.

“A nossa relação transatlântica é uma das características
comuns da nossa política externa”.

Portugal e os EUA são parceiros enraizados em laços
históricos e culturais. Há mais de 1000 empresas norte-
americanas em Portugal, o que faz com que este último
beneficie de uma imagem de segurança. 

“O papel da AMCHAM para elevar a imagem de Portugal nos
EUA é de grande relevância”

Vivemos um contexto político e económico difícil e complexo.
A economia global está numa enorme pressão,
especialmente devido às alterações climáticas e à transição
digital: temos de mostrar ter capacidade para responder a
estes desafios.

“Estou muito confiante na nossa relação transatlântica”;

Há uma grande abertura a Portugal, um encontro entre as
duas costas oeste: a dos EUA (Califórnia) e a da Europa
(Portugal);

Relevância do seu encontro com empresas portuguesas do
setor da construção para uma maior competitividade,
aquando da sua visita aos EUA;

“Há esta vontade da diáspora para aumentar os laços e as
relações”.

Safer with Google
Luís João, Head of Public Sector na Google Cloud 

Intervenção do Secretário de Estado da Internacionalização

Bernardo Ivo Cruz
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Foco na tecnologia e não na proteção do cidadão – esta é a maior diferença entre os EUA e a UE. 
Foco devia ser proteger os direitos. 

Automatizar a interação do utilizador como cliente – solução para resposta a perguntas frequentes. 

Interação por voz e texto ao mesmo tempo. 

Artificial Intelligence Act:

O que a Europa deve fazer para reduzir a distância dos EUA na IA: investir mais, a UE está a uma década de
distância dos EUA.

Mais diálogo faz com que haja maior convergência – em particular nas guidelines. 

Não está a acontecer em ambos os lados, esquecem-se dos direitos dos cidadãos. 

Desenvolvimento de um consórcio com PRR: mais de 34 milhões de euros:

‘’Tudo tem de ser feito à escala da Europa’’ – problema da Europa tem sido esta falta de unidade em
questões críticas. Solução tem de ser transnacional. 

À conversa com Daniela Braga, Founder and CEO Defined.ai

esteve André Veríssimo, Redator Principal do Jornal ECO
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Risks & Security Development: As pessoas
Atração, retenção e engajamento de talentos; pandemias; saúde mental e esgotamento; mudança da

natureza de trabalho; as novas gerações.

José Miguel Leonardo, CEO Randstad Portugal, Lígia Cabeçadas, Diretora de RH da IBM Portugal,
 Manuel Maria Correia, Diretor Geral da DXC Technology em Portugal, Paulo Teixeira, Country Manager at

Pfizer| Moderação: Nuno Abreu, Diretor Executivo da AON Portugal

Humanização na gestão de pessoas nas empresas. O
principal desafio das empresas resume-se na
dificuldade crescente em recrutar pessoas. Cada vez
há mais escassez de talento. Existem pessoas, mas
uma falta de adequação entre o que as empresas
procuram e o que as pessoas oferecem. 

Outra dimensão é a indisponibilidade das pessoas de
se juntarem às causas das empresas - reprioritização
das vontades das pessoas (efeitos da pandemia). 

Não é uma questão geracional, é transversal a todas
as gerações em idade laboral, apesar de os jovens
serem os mais afirmativos.

Existe uma verdadeira guerra pelo talento.

“As pessoas têm de deixar de ser uma linha de custo
para as empresas”.
 
(relativamente a atrair fontes de talento)

Atratividade é uma matéria a trabalhar, nas empresas
e em Portugal.

Estamos a perder mais talento do que aquele que
estamos a receber. 

‘’Quem trabalha para mínimos não tem resultados.
Tenhamos ambição’’. 

Nota inicial: risco e pessoa nunca estiveram tão próximos. As pessoas nunca foram tão importantes para as instituições
como atualmente. 

José Leonardo:

A proposta de valor entre empresas e pessoas está a
transformar-se. 

‘’A tecnologia deixou de ser um suporte das empresas
e passou a ser um negócio.’’ A tecnologia faz agora
parte das empresas. 

A escassez de talento está associada à vinda de
empresas estrangeiras, que estão a captar bastante
do talento disponível – Portugal não estava
preparado. 

Flexibilidade será a forma de conseguir atrair
pessoas, de lhes incutir um sentimento de pertença,
passando a cultura da empresa.

“É muito difícil que se possa ter um modelo fixo. Tem
de ser flexível”.

Se a empresa quer fazer regressar os funcionários a
empresa, tem de criar um ambiente acolhedor e
propor/lhes algo de novo.

Ainda há um caminho longo a percorrer.

Manuel Maria Correia: 
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Risks & Security Development: As pessoas
Atração, retenção e engajamento de talentos; pandemias; saúde mental e esgotamento; mudança da

natureza de trabalho; as novas gerações.

A pandemia surgiu como um grande desafio para os
líderes. 

Os líderes têm que ter um mindset de crescimento e
demonstrá-lo em atitudes. 

Um líder tem de estar disposto a aprender e testar
hipóteses, focado na resolução, na saúde da equipa e
preocupar-se em colaborar e inovar. 

Deve ser alguém resiliente, e criativo com os recursos
que tem. 

Através das características acima referidas é possível
ter uma equipa empoderada e capacitada a fazer
melhor. 

(relativamente à diversidade e inclusão)

É uma questão de justiça e ética. 

Ciclo virtuoso: traz riqueza para as empresas. 

É fundamental um ambiente saudável para que as
pessoas possam ser autênticas. 

Lígia Cabeçadas:

Pergunta – Saúde Mental. Como é que as empresas
podem reagir a problemas de saúde mental?

Em Portugal é um problema. Somos o 2º país da
OCDE que mais consome ansiolíticos e
antidepressivos. 

Os trabalhadores estão um grande risco de sofrer
burnouts. 

Verifica-se dificuldade em as pessoas voltarem ao
local de trabalho, depois da pandemia ter obrigado
ao teletrabalho. Horas excessivas têm gerado stress. 

É necessário que as empresas façam uma avaliação
interna, que facilitem os processos e tenham práticas
mais saudáveis. 

Paulo Teixeira:
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Risks & Security Development: Supply chain, Distribuição e
Logística e Energia

Alterações de padrões consumo; custos; pandemias; guerra; tecnologia; sustentabilidade; escassez de…

 Nuno Rangel, CEO e Vice-presidente da Rangel Logistics Solutions, José Ferrari Careto, Presidente do Conselho
Executivo da E-REDES, Thomas Hegel Gunther, Plant manager and Chairman of the Board of Directors of

Volkswagen Autoeuropa | Moderação: Jorge Portugal, Diretor-Geral da COTEC

Pergunta - Quais as preocupações na gestão do
negócio?

A quebra das cadeias de logística levou a um
desequilíbrio do mercado, entre a procura e a oferta.

Pergunta - como veem o desafio da falta de
pessoas?

Tem um grande impacto. A falta de recursos
humanos tem empurrado as empresas para a
digitalização.

Atualmente, não se consegue recrutar diversas
pessoas simultaneamente. 

Temos recorrido a criar mercados ‘’overseas’’. 

A guerra ditará o futuro.

A saída da China do pós-pandemia.

Muitas empresas ainda são dependentes do que vem
da China, e isso é negativo para as supply chain.

As empresas, no geral, são resilientes.

EUA: aumento das exportações portuguesas, um
senão: há pouco transporte marítimo para os EUA, o
que é uma dificuldade.

Nuno Rangel:

Pergunta - relacionada com os prazos de entrega
longos.

Custos energéticos para a indústria automóvel geram
desequilíbrio. 

O que nos afeta é a crise mundial do supply chain.

+ de 90% dos carros produzidos na Autoeuropa são
exportados.

O fluxo de material é essencial para o setor.

Pergunta - A vossa perspetiva transatlântica e como
está o vosso mood sobre os próximos tempos.

Aprendemos com as tempestades e com as crises
que atravessamos. Estou otimista para 2023.
Promover mais o mercado livre.

Thomas Hegel Gunther
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Risks & Security Development: Supply chain, Distribuição e
Logística e Energia

Alterações de padrões consumo; custos; pandemias; guerra; tecnologia; sustentabilidade; escassez de…

A energia é um tema central e essencial, bem como o da transição energética e energias renováveis. 

Os desafios são grandes, e partilhados com outros setores industriais.

É necessário informar os cidadãos e clientes sobre a eficiência energética para que estejam de acordo também
com a lei da CE sobre reduzir em 5% o consumo energético;

A rede transforma-se numa rede de informação que deve ordenar os seus objetivos;

EUA e UE estão em sintonia. Existem pontos comuns, nomeadamente com o compromisso climático.

Global: moderadamente otimista.

José Ferrari Careto:
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Risks & Security Development – O Negócio 
Riscos e incerteza; inflação; recuperação; legal & compliance; o mercado; custos operacionais 

Isabel Vaz, Presidente da Comissão Executiva do Grupo Luz Saúde, Pedro Morais Leitão, Administrador-
delegado do Grupo Media Capital, Rodolfo Lavrador, General Manager and Head o International Business and

Relations na CGD | Moderação: André Veríssimo, Redator Principal do Jornal ECO

A principal preocupação do setor bancário é a
qualidade do crédito. 

O setor bancário será parte da solução para apoiar
as economias, e está preparado para uma crise. 

Nos desafios do futuro: são os recursos humanos
que irão fazer a diferença, a digitalização e a
transição ambiental. 

É preciso capacidade de atrair jovens e de os reter. 

Rodolfo Lavrador:

Isabel Vaz:

O setor da saúde é um setor resiliente em termos
de crise. O grande desafio são as pessoas. 

Os hospitais são grandes operações industriais,
sempre em construção como forma de adaptação.
Como tal, a questão energética e as cadeias de
abastecimento são importantes. 

‘’A era do dinheiro barato acabou’’.

Quebra do mercado publicitário.

Crise vai acelerar tendências e processos que estão
em curso: TV por subscrição (o conceito sobre o
qual a TV foi construída, ser gratuita está em
desuso), streaming e universalidade do smartphone. 

Pedro Morais Leitão
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Risks & Security Development: A Transição Digital
Privacidade de dados; Transição digital; velocidade da aceleração; cibersegurança

 Anna Barker, Cisco Lisbon Customer Experience Centers Director, Honoré Nyuyse, Technology Manager - US
Department of Homeland Security, Office of Science and Engineering , Pedro Barbosa, Diretor MULTICERT e SIBS

CyberWatch, Pedro Lomba, Sócio da PLMJ, Coordenador da área de Tecnologia, Media e Telecomunicações |
 Moderação: Nick Parikh, Deputy Counselor, Economic Officer U.S. Embassy

Se o cibercrime fosse uma economia seria a terceira
maior do mundo. 

É necessário entender de que forma é que a
transformação digital afeta a segurança. 

O trabalho híbrido tem um grande impacto e riscos na
segurança, especialmente pelas múltiplas localizações
e dispositivos. 

Anna Barker: mas não significam que não haja litígios entre as
partes. 

Pedro Barbosa: 

Honoré Nyuyse:

Segurança é um tópico nacional nos EUA, e a
cibersegurança tem vindo a aumentar desde a
viragem do século. 

Cibersegurança devia ser um tema para as empresas
desde o surgimento das mesmas. Existem muito
poucas que dispõe de fundos para a segurança.

Existe um compromisso entre a privacidade e a
inovação. 

A leis da privacidade dão controlo ao utilizador. 

A inovação é um processo que será mais respeitada se
respeitar a privacidade. 

A privacidade não é um direito absoluto e não deveria
ser um ‘’burn’’ para a economia.

EUA e a Comissão Europeia e o acordo celebrado: há
garantias adicionais, houve melhorias significativas, 

Pedro Lomba:

Inteligência artificial, mas são precisas pessoas. 
É necessário encontrar métodos para captar
população jovem. 
Trazer capital para aproximar pessoas e empresas. 

As grandes motivações que estão por detrás dos
ciberataques resumem-se em motivações financeiras
(cibercrime), state sponsor attacks e ativismo (lutar por
causas). 

Está relacionado com a educação. 

Falta pessoal qualificado no setor da cibersegurança. 

Tudo o que conhecemos pode ser automotivo, como
meio para responder de forma rápida e eficaz. 

Que oportunidades existem entre as pessoas e as
empresas?



The transatlantic partnership stands
stronger than ever. In a world faced with
disorder, our unity upholds fundamental
values and rules that our citizens believe in. 

- Ursula von der Leyen
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