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"TODA A GENTE 
ESTAVA À ESPERA 
DE QUE COM UMA 
[RONDA DE 
FINANCIAMENTO] 
NÓS [YDREAMS] NOS 
TRANSFORMÁSSEMOS 
NA GOOGLE, NÓS 
PRÓPRIOS INCLUÍDOS…"
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quando foi a Internet, aliás. No Natal vão sair os óculos da 

chinesa Nreal e essa é outra variável em relação ao passado: 

temos a China, com a Nreal, Huawei, Lenovo…

Não vai ser preciso estar à espera dos óculos da Apple para 
massificar a tecnologia no mercado de consumo?
Acho que a Apple desta vez vai ter dificuldades, vai chegar três 

anos depois e vai ser difícil. A Apple tem sempre um mercado 

fiel e o produto vai ser fantástico, pelo que me dizem. São 

capazes de ter um produto mais fashion e mais simples antes. 

Tem duas lógicas que vêm do Steve Jobs: o bundling de toda 

a tecnologia num dispositivo; mas depois, ao mesmo tempo, 

eles fizeram o unbundle da Web, porque criaram o mercado das 

apps e mercados que não havia, como o da música. Fizeram o 

unbundling do conteúdo e a RA é o unbundling do conteúdo 

extremo, porque o mundo está todo desagregado. Acho que 

em Portugal há uma diferença ainda maior do que quando foi 

a primeira Internet entre as startups e grupos de investigação 

e o Estado e o mercado, que ainda não perceberam o que vai 

acontecer. É muito curioso, porque aqui temos vantagens 

comparativas. Na YDreams, em 2005, fizemos um documento 

chamado Reality Computing, onde achámos que o futuro é o 

mundo real e começámos a desenvolver as tecnologias que 

permitiam interagir com ele. Só que era cedíssimo. Em 2010 e 

2011 tivemos um term sheet assinado com uma firma israelita 

que hoje é a equipa da Apple [para RA].

Tiveram muitas propostas de compra?
Tivemos. Da General Electric e do Grupo WPP em 2005. Recu-

sámos, porque... nem posso dizer os valores, sinto-me mal…

Mas era uma questão de valores ou de estratégia?
Primeiro a Vodafone esteve interessada. Tivemos também o 

interesse da General Electric e depois o Grupo WPP. Só que 

achávamos que podíamos ir ‘all the way’ e ser gigantes. No 

outro dia, estava a ver a Niantic, o bleeding edge de RA, que 

conhecemos muito bem e vem do Google Maps, em que se usa 

C onsidera que os empreendedores portugueses têm 

um “otimismo excessivo”, mas é bem visível o 

entusiasmo na voz sempre que fala em qualquer 

um dos seus múltiplos projetos futuros. Viveu os 

altos e baixos da YDreams, umas das empresas nacionais 

mais inovadoras de sempre, e tem muito para ensinar aos 

empreendedores nacionais.

Fala-se muito na necessidade de transformação digital. 
Qual será o peso que a Realidade Aumentada (RA) terá 
neste processo?
Se olharmos para a evolução da Web, vemos que ela vem de 

um casamento dos protocolos da Internet com o hipertexto. 

Depois na evolução da Web, tivemos de lidar com bases de 

dados e a evolução toda foi no mundo dos dados. A ligação 

com o mundo real foi feita através de fotografias, vídeos e 

mapas. O que acontece é que vivemos no mundo real e o que 

se vai passar nesta década é que finalmente vai haver um 

casamento entre o mundo dos dados e o mundo real. Esse 

casamento é feito no front-end por RA, com os óculos que 

estão a começar a aparecer, e no back-end por Inteligência 

Artificial. E há uma corrida nesse sentido. Todas as grandes 

empresas estão a investir entre dois a cinco mil milhões de 

dólares por ano para criar este novo mundo. No mundo dos 

dados, a organização da Internet também é limitada pelo facto 

de estarmos a trabalhar com ecrãs de duas dimensões e lineares. 

No momento em que passamos a lidar em três dimensões, a 

organização da informação passa a ser completamente dife-

rente. Nós estamos a trabalhar nisto numa empresa chamada 

Aromni há muito tempo. O que é surpreendente em Portugal é 

que é uma área onde há know-how brutal. Começámos muito 

cedo, temos cerca de 100 empresas e grupos universitários, 

mas há quase um muro entre este nosso mundo e depois o 

mundo tradicional das empresas portuguesas. Acho que elas 

não perceberam o que vem aí, de todo. Não tinham percebido 

O  SONHO 
COM A NDA  A  V IDA

Um dos fundadores da inovadora YDreams explica em que ponto 
está a empresa que sofreu um Plano Especial de Revitalização 

e mostra porque a Realidade Aumentada vai ser uma das 
tecnologias mais disruptivas dos próximos anos

Texto Paulo Matos  Fotos José Carlos Carvalho

ANTÓNIO CÂMARA
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Nasceu em Lisboa em 1954, jogou na 
seleção nacional de ténis, licenciou-se 
em Engenharia Civil no Técnico e 
doutorou-se na Virginia Tech (EUA). Foi 
um dos fundadores da YDreams, recebeu 
o Prémio Pessoa em 2006 e é professor 
catedrático na Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.

uma câmara 2D e se vê em 3D. Nós ainda temos essa patente! 

Isto em 2007 ou 2008, em que inserimos um elemento virtual 

no mundo real calculando as sombras. Tínhamos um avanço 

absurdo, mas que era muito difícil de materializar porque não 

havia mercado – o próprio mercado dos smartphones estava a 

começar. Falando de Portugal e da Aromni, esta transformação 

é ótima, porque finalmente o mercado está a chegar.

Mas quando é que ele chegará efetivamente?
Acho que vai haver um ponto de inflexão aí para 2023. E em 

2025 o mercado é gigante.

Será muito à conta da entrada das marcas chinesas, que 
conseguem baixar os custos de produção?
Acho que as marcas chinesas vão acelerar muito o mercado. 

E são as asiáticas, não só as chinesas, porque há a Samsung, 

que é coreana, há Taiwan… Mas depois vem a Apple e a Apple, 

como muitas empresas americanas, é muito melhor em termos 

de marketplaces.

Que papel fica reservado para Portugal neste futuro?
Curiosamente, apesar de todas as vicissitudes, temos ainda 

três firmas nesta área: a Aromni; a antiga YDreams, que agora 

se chama YDX e está em Vancouver, muito mais em Realida-

de Virtual (RV) e e-sports; e depois resolvemos reavivar um 

grupo de jogos através da Yd Entertainment. Aí lançámos 

um produto para a Sport TV que é a telepresença, em que as 

pessoas enviam sons idealmente para o estádio para mostrar 

apoio à equipa na transmissão televisiva. Depois temos uma 

tecnologia que é o nosso sonho de há 20 anos, que é real time 

gaming remoto, em que estou a ver uma corrida de carros e 

estou a conduzir um carro virtual contra carros reais. Isso é 

complexíssimo, desenvolvemos ao longo de anos e estávamos 

com um projeto num bar de desporto em Nova Iorque ao lado 

de Madison Square Garden, que foi adiado devido a esta crise 

– era experimental, já com 5G…

Pode explicar em que ponto está a YDreams, que foi alvo 
de um Plano Especial de Revitalização em 2015, e como 
daí derivaram empresas como a Aromni e as spin-offs que 
estão na Bolsa do Canadá?
Basicamente, o plano que tivemos e que estamos a executar 

já sofreu duas crises em cima. Tínhamos a holding e criámos 

empresas para cotá-las na Bolsa. Além disso, isolámos pro-

priedade intelectual da YDreams em que fizemos duas coisas: 

uma, vendemos como patentes no mercado americano; e, 

outra, estamos a rentabilizar através de empresas novas que 

pagam a propriedade intelectual à YDreams. Já houve várias 

vicissitudes, mas uma dessas empresas, a Ynvisible, que faz 

smart labels, está numa situação que nos permite olhar para o 

futuro próximo e liquidarmos tudo. O problema da YDreams 

na altura foram inúmeros fatores convergentes. Um deles foi 

a crise financeira e falhámos duas vendas sucessivamente. 

Depois o nosso acionista principal, que estava ligado ao Banco 

Espírito Santo, também sofreu dificuldades. Apanhámos tudo. 

E outra parte difícil foi que depois do PER acabaram-se todos 

os contratos em Portugal – passámos a ser proscritos e a nossa 

sorte foi que houve canadianos e alemães que acreditaram 

em nós. Hoje, basicamente, todos os nossos investidores são 

estrangeiros e as empresas tiveram de se deslocar. Mas nunca 

desistimos e estamos aqui. A outra parte caricata é que em 

janeiro e fevereiro estávamos ótimos e a vender propriedade 

intelectual. Têm sido 10 anos muito difíceis, com imensas lições.

Numa altura em que se fala tanto em startups e empreen-
dedorismo, que conselhos deixaria a quem está a criar uma 
empresa de tecnologia em Portugal?
Em primeiro lugar, acho que devem procurar um cliente e não 

um investidor. Acho que é bom ter investidores ‘seed’ no início, 

mas, honestamente, em termos estratégicos, era muito mais 

inteligente cotarem-se numa Bolsa o mais depressa possível, 

porque ironicamente as Bolsas permitem um crescimento mais 

lento ao longo do tempo. Acho que não devem pedir emprésti-

mos bancários nunca… Depois devem ter cuidado na formação 

da equipa e ver se têm todos os talentos necessários logo à 

partida. E nunca pensarem que as coisas vão correr todas pelo 

melhor, pensem que podem correr pelo pior. Temos sempre 

um otimismo excessivo. Não gosto do modelo americano de 

forma nenhuma, acho que é desastroso e não se aplica a Por-

tugal, mas eles conseguiram impingi-lo no mundo inteiro… 

Há firmas americanas a terem sete rondas de financiamento. 

A YDreams teve uma e toda a gente estava à espera de que 

com uma nós nos transformássemos na Google, nós próprios 

incluídos… [risos] Uma pessoa pode ir para o estrangeiro e 

deixar o país, mas, mesmo nos Estados Unidos, o sistema está 

todo orientado para privilegiar os investidores.

Tinha anunciado que estavam a desenvolver o browser Aria 
[para a Internet of Everything ou Internet de Tudo]. Pode 
explicar em que consiste e em que ponto está esse projeto?
É curioso que hoje não posso falar tanto como antes. Temos 

a plataforma desenvolvida, está a ser aplicada e vamos apre-

sentá-la em público a 30 de setembro. É a única coisa que 

posso dizer.

Quais são os seus planos para a vida académica?
Continuei sempre como professor, mas durante muitos anos 

estive em funções de gestão na universidade ou em empresas. 

Curiosamente, nos últimos dois anos voltei a dar aulas a sério e 

é uma vida de que gosto imenso, não penso reformar-me. Em 

relação à investigação, neste momento, tenho uma visão muito 

mais próxima do mundo real do que tinha. Curiosamente, per-

cebo muito mais o valor da abstração do que percebia na altura 

e acho que a investigação deve ser o mais arriscada possível. 

O que noto na universidade é que há um desprendimento do 

mundo real muito maior do que existia. Acho que nos devíamos 

focar muito mais no risco, no poder falhar.

ANTÓNIO CÂMARA
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ANTÓNIO CÂMARA, UM DOS 
FUNDADORES DA YDREAMS
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