
4/17/13 Vencedores dos primeiros Prémios Iberoamericanos Computerworld e CIO

www.computerworld.com.pt/2013/04/16/vencedores-dos-primeiros-premios-iberoamericanos-computerworld-e-cio/ 1/3

Negócios

Tecnologias
Gestão

Pessoas
White Papers

Partner Zones

Emprego

Vídeos

Newsletter

Contactos

Centros de
Conhecimento

Vencedores dos primeiros Prémios Iberoamericanos Computerworld e CIO

16 de Abril de 2013 às 16:13:07 por computerworld

Três projectos de instituições portuguesas entre os 11 galardoados.

Foram ontem entregues em Madrid (Espanha) os Prémios Iberoamericanos

Computerworld e CIO, numa organização da IDG Communications (de que faz parte a Computerworld).

A primeira edição do evento, que deverá ser prosseguida para 2014, tinha 11 categorias a concurso, das quais três foram ganhas por
projectos das várias organizações e empresas portuguesas concorrentes.

Assim, na categoría de Administração e Governo, destacou-se a nível iberoamericano o projecto de Notificações Electrónicas da

Administração Tributária. Na entrega do galardão, a organização destacou que o projecto, com tecnologia Oracle Weblogic, visa “criar
as condições para a digitalização das comunicações para os cidadãos, com o objectivo de simplificar o trabalho interno dos serviços da
Autoridade Tributária e a interoperabilidade com outros departamentos da Administração Pública, reduzindo a burocracia do trabalho

dos serviços e as relações com os contribuintes, simplificando as suas obrigações fiscais”.

Já a Quidgest triunfou na categoría de Tecnologias Emergentes, Inovação e Empreendedorismo Social, com o projecto de

Sistematização da Informação desenvolvido para a Secretaria Técnica da Presidência de El Salvador, que “consiste em monitorizar a

execução de planos, programas, projectos, identificação e sistematização dos indicadores para o controlo do Plano Quinquenal de

Desenvolvimento do país”, usando tecnologias da Quidgest, Deinsa e Oracle.

O terceiro premiado nacional, na categoria de Transportes, foi o projecto Viva Parking, para o pagamento em AM dos parquímetros

em Lisboa. A “aliança estratégica” entre entidades públicas e privadas (SIBS, OTLIS e EMEL) permitiu a criação de um cartão de

pagamento que é carregado na rede de ATM, “o que representa uma forma de pagamento para o estacionamento mais seguro” e a

“agilização de processos de apoio aos parquímetros e a integração da informação de vendas directamente nos sistemas” da EMEL.

Com alguma relação a Portugal, está igualmente o vencedor na categoria de Segurança, a sociedade de advogados Cuatrecasas

Gonçalves Pereira que “ofereceu conectividade móvel e segura a empregados e visitantes em todas as suas instalações”, bem como para

desenvolver – com a Airwatch – “estratégias de BYOD (Bring Your Own Device) e reforçar a segurança da informação crítica de

negócio, um aspecto-chave numa firma de advogados” que deve garantir ao máximo a confidencialidade dos dados.
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No âmbito da Sustentabilidade e Meio Ambiente, triunfou a Enagás com o seu

Segundo Centro de Processamento de Dados que a empresa construiu em Zaragoza, ligado a outro em Madrid, através de um anel de

400 km de fibra óptica que acompanha o traçado do gasoduto. “A particularidade deste centro é o seu compromisso com a

sustentabilidade e o meio ambiente que se concretiza no aproveitamento da energia térmica” no edifício, que também acolhe os

laboratórios de investigação e desenvolvimento do centro. Este obteve a certificação de desenho ambiental LEED, sendo o primeiro em

Espanha e o segundo na Europa, e contou com a participação das tecnológicas HP, Cisco e VMware.

O Portal do Paciente, da Fraternidad Muprespa, ganhou na categoria Saúde por oferecer a todos os pacientes atendidos nos seus

centros de assistência o acesso ao historial médico, incluindo ficheiros de diagnóstico por imagem. O projecto foi desenvolvido com a
IBM, Telefonica e Everis.

Na categoria Cooperação para o Desenvolvimento e Inclusão Digital, foi premiado o Centro de Supercomputacion de Galicia

(CESGA) pela “utilização da computação em cloud como meio para partilhar, aprender e aproveitar de uma maneira eficiente os
limitados recursos TIC disponíveis numa pequena rede de escolas rurais perto de Santiago de Compostela”. O projecto envolveu os HP
Labs, Debian e EyesOS.

Em Inovação PMEs, a multinacional espanhola Gigas pela “introdução do cloud hosting no segmento das pequenas e médias empresas,
oferecendo uma tecnología de última geração de que as PMEs necessitam para a sua actividad, pagando pelo uso da mesma como um

serviço”.

O Banco Sabadell venceu na categoria Banca pela implementação de 12 mil escritórios virtuais em todas as suas dependências

bancárias, com tecnologías Citrix, Microsoft e HP. “A principal relevância do projecto para a entidade é a capacidade e flexibilidade da
plataforma para conceber e implementar novos processos e modelos de negócio, que permitem à organização oferecer aos seus clientes

novos produtos adequados aos seus negócios e necesidades e uma maior qualidade no serviço oferecido”.

Na categoria Administração Electrónica, foi seleccionado o projecto da Universidad
de Cantabria, município de Santander e Telefónica Digital com o título Smart Santander, uma “plataforma experimental de investigação
para o desenvolvimento de aplicações e serviços associados a uma cidade inteligente”, com o “objectivo de conseguir uma cidade mais

sustentável e uma melhoria na qualidade de vida dos cidadãos”.

Finalmente, na categoria de Educação e Cultura, foi galardoado o “Sistema Ensino Integral” (SEI), a decorrer em São Paulo, no Brasil.

É, segundo a organização, “um movimento educativo pioneiro na educação móvel, que distribui tablets a grupos estudantis entre os seis e
os 17 anos”, que necessitou previamente de “uma ferramenta administrativa com os controlos adequados para gerir os conteúdos”. O

SEI envolve mais de 1.800 estudantes, emprega 90 professores, e usa uma plataforma da AirWatch.
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Armazenamento em 3 minutos

Saiba como a virtualização de ficheiros e blocos

transcende a abordagem clássica de SAN ao

armazenamento.

minutos
Uma estratégia de gestão de risco coerente
fornece um quadro abrangente para a

regulamentação, segurança de dados e
continuidade do negócio.

em 3 minutos
Três tipos de virtualização de servidores e os

seus benefícios.

Custos energéticos elevados, espaço limitado do

centro de dados e a pressão das questões
ambientais, estão a fazer com que muitas

empresas acelerem a implementação de iniciativas
de Green IT.

3 minutos
O conceito de presença e a proliferação de novas

aplicações de dados e voz estão a mudar as
comunicações empresariais.

Empresariais em 3 minutos
O essencial para proteger os dados, sistemas e

comunicações do seu negócio.

minutos

A Cloud Computing – ou computação na nuvem
– tornou-se numa tecnologia indispensável.

Promete menores custos para as empresas, maior
flexibilidade na gestão das soluções informáticas,

garante melhorias na eficiência e uma
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