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SEMINÁRIO TIC

Sector transversal na economia e na sociedade, as Tecnologias da Informação e da Comunicação 
(TIC) contribuem para a modernização, a competitividade, e têm um papel essencial no 
desenvolvimento de um país. 

Mais do que um mercado directo para as TIC, Portugal representa um mercado teste extraordinário 
para lançar novos produtos e ideias. Cada vez mais empresas consideram o país não só como um 
potencial cliente para os seus produtos, mas também como um verdadeiro parceiro de negócios. 
Em Portugal, trata-se justamente do sector mais inovador e que atrai o maior investimento por parte 
do estrangeiro. O arranque efectivo das Redes de Nova Geração (RNG), com uma oferta real de 
serviços em redes de grande velocidade, torna as TIC um vector ainda mais importante para  
a construção do futuro. 

Desde a preparação do PT (Plano Tecnológico) no mês de Novembro de 2005, o sector registou um 
crescimento nos investimentos em R&D de 1,2% do PIB. As TIC já representam 1% da despesa total 
da Administração Pública Nacional e geraram 1,5 milhões de empregos em 10 anos, permitindo 
assim poupar 600.000 milhões de euros. Portugal passou agora para a categoria de “país inovador”, 
segundo o quadro europeu EIS.

No que diz respeito ao comércio electrónico, um crescimento de 2 digitos está previsto para 
os próximos anos, mas a tecnologia estratégica em 2011 permanece o “cloud computing”.  
Prevê-se aliás que 40% das aplicações mundiais serão baseadas em servidores deslocalizados  
até ao final do ano. 

Considerando este contexto favorável, a CCILF decidiu organizar no próximo dia 11 de Outubro um 
evento um seminário sobre as TIC onde técnicos e especialistas do sector apresentarão uma visão 
global do mercado português e as suas oportunidades de negócios. Este seminário será seguido  
da parte da tarde por duas mesas redondas relacionadas com os sectores de aplicação. 
Aguardamos também a participação neste evento de empresas francesas que virão para encontros 
de negócios com potenciais parceiros comerciais. 

O Contexto
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SEMINÁRIO TIC
As Oportunidades  

de Aplicação das TIC

Seleccionamos alguns sectores chave de aplicação das TIC a fim de perceber melhor as 
oportunidades comerciais e estratégicas que representam para as empresas. 

▶ As TIC no sector da saúde: 
Cerca de 90% dos médicos portugueses têm acesso ao historial dos seus pacientes através de meios 
electrónicos. Os organismos públicos e os hospitais privados estão muito empenhados na promoção 
do uso das TIC, a todos os níveis:
• formação médica
• ferramentas informáticas de gestão hospitaleira
• digitalização das rádios e scanners
• gestão das bases de dados de pacientes

▶ As TIC na educação e formação: 
Com o projecto «aprender e inovar com as TIC» (2010-2013), o Ministério da Educação Nacional 
e a Direcção Geral da Inovação e do Desenvolvimento Curricular (DGIDC) desejam melhorar a 
aprendizagem tecnológica e informática dos alunos e estudantes portugueses, investindo mais nos 
equipamentos informáticos escolares. Ao nível europeu, Portugal já ganhou reconhecimento nesta 
área. Por exemplo em 2010, 39 projectos Etwinning obtiveram o prémio «European Quality».  
Em paralelo, as TIC representam um tema chave na formação profissional.

▶ As TIC na indústria: 
O recurso às TIC em todos os sectores industriais representa uma poupança importante em tempo 
e custos operacionais, permintindo também uma maior agilização dos processos produtivos 
assim como uma melhor gestão de infra-estruturas, ETA, ETAR… De facto, as TIC, sob forma de 
instrumentalização, automatização e sistemas de supervisão online (SCADA), revolucionaram há 
já alguns anos o sector da distribuição da água, tomamos por exemplo o caso do grupo Aguas de 
Portugal que investiu 100 milhões de € nas TIC.

▶ As TIC como estratégia comercial: 
Todas as redes e meios sociais, do Twitter ao Facebook, conheceram um forte desenvolvimento 
nestes últimos anos em Portugal, tal como no mundo inteiro. Além das relações humanas que 
melhoram, as empresas usam-nas cada vez mais como ferramenta comercial e de comunicação  
com os seus clientes. Qual é a empresa, hoje, que não disponibiliza os seus produtos e serviços 
online? Qual é a entidade que não comunica o lançamento dum novo produto no Facebook?  
As empresas conhecem melhor os seus clientes, dispondo de um follow-up informático  
actualizado das suas compras.

▶ As TIC ao serviço das PME: 
Num mundo de novas realidades e exigências, torna-se crucial para as PME adquirir novas 
competências e adoptar as TIC em todas as áreas dos seus negócios, não só por uma questão  
de imagem mas pelas vantagens que trazem a nível da comunicação (tanto interna com externa),  
na relação com os seus clientes ou na venda dos seus produtos através de comércio electrónico  
(em forte crescimento em Portugal). 
Além de permitir uma gestão mais rápida e fácil das tarefas administrativas, o uso das TIC pelas  
PME contribuem a um aumento da produtividade e permitem o acesso ao mercado global via web.
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SEMINÁRIO TIC

SEMINÁRIO
08h.45    Recepção e welcome-coffee
09h.00   Abertura

Dr. Bernard Chantrelle, Presidente da CCILF
Dra. Célia Reis, ALTRAN (moderadora)

•  09h.15: Apresentação geral do sector
 Dr. Hans Erhard Reiter, Membro da Direcção da APDC

• 09h.45: M2M, Home Management: Security, Energy, Automation, Heath & Wellness
 Dr. Bruno Casadinho, Director do sector de Telecom & Media da ALTRAN

•  10h.15:  As tecnologias estão a desenhar o futuro da educação 
 Dr. Rui Grilo, Education lead MICROSOFT

1oh.45  Coffee-break e Networking

•  11h.00: As TIC em momentos de crise
 Engº Beato Teixeira, ALCATEL LUCENT PORTUGAL

•  11h.30:  Alta tecnologia e financiamento 
 Telma Paz, Responsável Comercial F. INICIATIVAS

•  12h.00: A importância das tecnologias de informação na Banca – o caso do Multibanco
 Eng.º Mira Amaral, presidente do Banco BIC

•  12h.30: Autarquias e Tecnologias: o caso da Covilhã
 Engº José Salas Pires, Membro do CA da PT-SI

•  12h.50: Success-stories: SAMSUNG
 Hugo Braz, Marketing & Trade Marketing Manager da Divisão de Mobile

13h.00  Almoço
  Com a intervenção do Engº Carlos Oliveira, Secretário de Estado do Empreendedorismo,  

 competitividade e Inovação

PAINÉIS TEMÁTICOS
•  15h.00: Tecnologias, Comunicação e Saúde
 Dr Raul Mascarenhas, Presidente dos Serviços Partilhados do MINISTÉRIO DA SAÚDE 
 Dr Artur Martins, Administrador Executivo da LINHA DE CUIDADOS DE SAUDE (Saúde 24)
 CRUZ VERMELHA (Aguarda-se confirmação)

• 16h.00: As TIC ao serviço da Educação e da Formação
 Moderação: Prof. Drª Guilhermina Lobato Miranda, INSTITUTO DE EDUCAÇÃO UL
 Prof. Jorge Pedreira, Presidente do CA do GRUPO LEYA
 Prof. Luis Magalhães, Presidente da UMIC

 17h.00:  Sorteio de um tablet Samsung Galaxy TAB 10.1
 Agradecimentos e discurso de encerramento

LISBOa, TERÇA-feirA 11 DE OUTUBRo DE 2011
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Boletim de Inscrição
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Lisboa, Terça-Feira 11 de Outubro de 2011
Hotel Novotel (Av. José Malhoa)

Empresa

Morada

Tel. Fax E-mail

Nº de 
contribuinte

Nome dos
 participante(s)

os seus dados

Um desconto de 50% sobre o preço será aplicado a partir do 2ndo inscrito duma mesma empresa.

PREÇO ESPECIAL 
(até 23/09/11)

PREÇO NORMAL 
(a partir do 26/09/11)

SÓCIOS CCILF e CCILS 120€ + IVA 23% = 147.60€ 160€ + IVA 23% = 196.80€

NÃO SÓCIOS 160€ + IVA 23% = 196.80€ 200€ + IVA 23% = 246€

condições de pagamento

Junto enviamos cheque nº _______________________ s/o Banco  ____________________ no valor 

de  _____ €, emitido à ordem  da Câmara de Comércio e Indústria Luso Francesa (CCILF) ou transferência 

em ___ / ___ / 2011 para a conta nº (NIB) 0034 0109 00650140152 44 BNP PARIBAS

Pagamento obrigátorio até dia 7 de Outubro de 2011

Cancelamento com devolução total de dinheiro até as 12h00 do dia 10 de Outubro de 2011

A devolver
por E-mail: commercial@ccilf.pt
por Fax: 213 424 881


