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Uma nova iniciativa APDC que 
pretende dar a conhecer casos 
de transformação digital 
protagonizados por empresas 
que operam no mercado 
nacional, partilhar o seu impacto 
nos clientes, inspirar e contribuir 
para acelerar a transição para o 
digital, uma meta prioritária e 
transversal a toda a economia.
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Paulo Cardoso do Amaral
Professor da Católica-Lisbon, é o 
Coordenador Científico desta iniciativa

No EVOLVE as empresas tecnológicas 
terão a oportunidade de apresentar casos 
de transformação digital que estejam a 
desenvolver ou que já estejam 
implementados, em conjunto com os 
clientes, e de partilhar experiências e 
know-how. 

O objetivo é abordar casos em todos os 
setores de atividade, destinando-se 
essencialmente aos profissionais ligados 
às áreas de inovação e tecnologia
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09:30 ABERTURA 
Rogério Carapuça – Presidente, APDC

09:35 ENQUADRAMENTO 
Paulo Cardoso do Amaral - Coordenador Científico 

CASOS DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 

10:00 #DM Mais Simples – Registo, Codificação e 
Divulgação com a Notificação
CAPGEMINI - Infarmed DFGSCA

10:20 Customer Engagement: Como Criar um 
envolvimento inteligente e personalizar a 
experiência do seu cliente
CISCO SYSTEMS & Logicalis - Cofidis 

10:40 Transformação de Sistemas Operacionais e 
Comerciais
SAP PORTUGAL - GALP Energia

11:00 NETWORKING MOMENTS 

CASOS DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 

11:40 Balcão Único de Serviços 
INETUM PORTUGAL - DG Agricultura em Portugal: 
DRAP 

12:00 Transformação da Estratégia e Canais de 
Comunicação
MICROSOFT PORTUGAL - Millennium bcp

12:20 1º Porto 5G
NOS - APDL 

12:40 Microsserviços em Cloud: Portal dos Provedores
DEVOTEAM - CTT

13:00 ALMOÇO (reservado)

PROGRAMA



CASOS DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 

14:00 Lugar 5G
ACCENTURE - NOS

14:20 O Gémeo Digital 5G
ALTICE – Efacec

14:40 Gestão e Operação de Redes
HPE - Águas do Douro e Paiva

15:00 5G na Gestão de Cargas
ERICSSON - Porto de Aveiro

15:20 O trabalho colaborativo como enabler para a 
nova organização do grupo EDP
MINSAIT – EDP

15:40 Customer Data Hub 
DXC Technology – Fidelidade

16:00 A Integração “Inteligente” como suporte a 
uma melhor jornada para a (Multi)Cloud
IBM – EDP

16:20 NETWORKING MOMENTS 

17:00 SESSÃO TBA

18:30 ENCERRAMENTO 
Secretário de Estado da Digitalização e da 
Modernização Administrativa – Mário Campolargo

PROGRAMA



A sua empresa não vai poder 
deixar de participar nesta 
montra de inovação.

PARTICIPE
Saiba como, nos próximos slides
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CONTRAPARTIDAS

• Participação no programa do evento, em moldes a 
acordar

• 10 inscrições gratuitas na Conferência

• Logótipo em todas as peças de comunicação (antes e 
evento) – newsletters, site, redes sociais

• Logótipo no ecrã principal no decorrer do evento

• 2 convites para almoço reservado

• Acesso à sala de oradores

• Partilha de fotos e vídeo da intervenção da empresa, 
para efeitos de comunicação

• 1 página de publicidade na revista COMUNICAÇÕES
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PATROCÍNIO
Valor:   5.000€ (+IVA)



Patrocínio exclusivo 

ALMOÇO RESERVADO
Valor:   7.000€ (+IVA)

CONTRAPARTIDAS

• 1 mesa reservada no almoço para convidados do 
patrocinador

• Possibilidade de decoração da sala de almoço com 
peças promocionais

• 10 inscrições gratuitas na Conferência

• Logótipo em todas as peças de comunicação (antes e 
evento) – newsletters, site, redes sociais

• Logótipo no ecrã principal no decorrer do evento

• Acesso à sala de oradores

• Partilha de fotos e vídeo da intervenção da empresa, 
para efeitos de comunicação

• Partilha de fotos da ação nos canais APDC
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CONTRAPARTIDAS

• Badges com lanyard com logótipo do patrocinador, 
entregues a todos os participantes 

• 10 inscrições gratuitas na Conferência

• Logótipo em todas as peças de comunicação (antes e 
evento) – newsletters, site, redes sociais

• Logótipo no ecrã principal no decorrer do evento

• 2 convites para almoço reservado

• Acesso à sala de oradores

• Partilha de fotos e vídeo da intervenção da empresa, 
para efeitos de comunicação

• Partilha de fotos da ação nos canais APDC
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Patrocínio exclusivo 

BADGES
Valor:   6.000€ (+IVA)
O fornecimento dos lanyards é da responsabilidade 
do patrocinador (200)



Patrocínio exclusivo 
GARRAFAS DE ÁGUA
Valor:   5.000€ (+IVA)

CONTRAPARTIDAS

• Entrega a todos os participantes de 1 garrafa de 
água personalizada com logo do patrocinador

• Colocação de roll-up do patrocinador (ou outro 
material a acordar) na zona de distribuição das 
garrafas

• Dispensador de água assegurado pela organização 
para encher as garrafas

• 10 inscrições gratuitas na Conferência

• 2 convites para almoço reservado

• Logótipo em todas as peças de comunicação (antes e 
evento) – newsletters, site, redes sociais

• Logótipo no ecrã principal no decorrer do evento

• Partilha de fotos da ação nos canais APDC
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Patrocínio exclusivo 
TOTEM DIGITAL PARA 
CARREGAMENTO DE 
TELEMÓVEIS
Valor:   6.000€ (+IVA)

CONTRAPARTIDAS

• Colocação de publicidade dinâmica no ecrã do 
Totem

• Totem carrega até 9 dispositivos 
simultaneamente (iOS e Android) e será 
colocado na zona de maior visibilidade da 
conferência

• 10 inscrições gratuitas na Conferência

• 2 convites para almoço reservado

• Logótipo em todas as peças de comunicação 
(antes e evento) – newsletters, site, redes sociais

• Logótipo no ecrã principal no decorrer do evento

• Partilha de fotos da ação nos canais APDC



Patrocínio exclusivo 
SEPARADORES DA CONFERÊNCIA
Valor:   6.000€ (+IVA)

CONTRAPARTIDAS

• Logo do patrocinador animado, inserido 
nos separadores entre sessões

• Vídeo do patrocinador nos intervalos  
da conferência

• 10 inscrições gratuitas na Conferência

• 2 convites para almoço reservado

• Logótipo em todas as peças de 
comunicação (antes e evento) –
newsletters, site, redes sociais

• Logótipo no ecrã principal no decorrer do 
evento

• Partilha de fotos da ação nos canais APDC



CONTACTO
Isabel Viana 

isabel.viana@apdc.pt 
Tel: 969 056 284


