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Enquadramento 

 

Considerando a projeção que o setor das TIC tem vindo a ter em Portugal, nomeadamente 

na última década, conjugado com o facto de a maior parte das empresas da área ter a 

perceção que só conquistando o mercado internacional poderá alavancar a sua atividade, a 

AICEP em parceria com a ANETIE, vê na realização deste Roadshow nos mercados da Bélgica 

e do Luxemburgo, uma oportunidade única para se poderem mostrar as valências das 

empresas portuguesas perante a comunidade envolvida, ainda mais, quando se aproxima a 

realização de um dos maiores eventos mundiais a ter lugar em Portugal, a Web Summit. Esta 

iniciativa tem como objetivo a promoção deste setor junto de diferentes destinatários – 

NCIA (Agência da NATO que gere os concursos de IT), Comissão Europeia (DG Connect e 

DGDigit), mercado belga e mercado luxemburguês. 

 

Esta ação será assim mais uma janela de oportunidade para a fileira concretizar potenciais 

negócios a curto e médio prazo. 

 

Pretende-se aprofundar o conhecimento das oportunidades que as instituições 

internacionais podem oferecer às empresas portuguesas, bem como ter contacto com as 

potencialidades do setor TIC na Bélgica e Luxemburgo, com vista a eventuais parcerias de 

negócio. 

 

Pretendemos assim divulgar e promover o sector nos dois mercados, através da organização 

de conferências e encontros entre empresas – portuguesas e estrangeiras. 

 

O setor das TIC, para estes dois mercados, tem vindo a registar crescimentos muito 

significativos, como se pode verificar no anexo. A Bélgica e o Luxemburgo foram dois dos 

países que registaram valores mais elevados enquanto destino das exportações das 

empresas portuguesas. 
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Apresentação da Ação 

 

Bélgica 

 

O setor das TIC, que representa mais de 4% do PIB belga, é de facto um setor de elevado 

potencial e importância crescente, que merece, por esse facto, uma grande e contínua 

atenção na Bélgica, quer a nível federal como regional.  

 

Com diversas instituições internacionais (OTAN, Comissão Europeia, Parlamento Europeu, 

Conselho Europeu,…) e muitas outras organizações e empresas multinacionais, a Bélgica é, 

sem dúvida, um mercado de grandes oportunidades para um dos setores mais competitivos 

e de grande especialização em Portugal. 

 

No seguimento, por um lado, do aumento do número de empresas TIC que nos últimos anos 

têm procurado negócio em Bruxelas e, por outro, no sentido de dar continuidade à 

realização de ações de apoio já desenvolvidas no mercado, propõe-se intensificar a 

promoção deste setor muito competitivo e de excelente qualidade.  

 

Luxemburgo 

 

O setor das TIC no mercado do Luxemburgo tem apresentado um grande desenvolvimento, 

de tal modo que no Relatório MIS – Measuring the Information Society - deste ano, efetuado 

pela International Telecommunication Union, instituição sediada em Genebra, o Grão 

Ducado do Luxemburgo ocupa o 6º lugar, num conjunto de 167 países analisados durante o 

período de cinco anos; de 2010 a 2015. 

(http://www.luxembourgforbusiness.lu/en/invest/sectors/ict) 

 

Posicionando o país em relação com os seus vizinhos mais diretos, o Luxemburgo é, de facto, 

o que maior desenvolvimento demonstra neste setor: a Holanda ocupa o 8º lugar; a 

Alemanha surge em 14º; a França está em 17º e a Bélgica em 21º lugar. 

 

Esta ação de promoção do cluster tecnológico nacional conta com o apoio e colaboração da 

ANETIE e do Polo TICE. 

http://www.luxembourgforbusiness.lu/en/invest/sectors/ict
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Programa  

 

NATO DAY – 23 May 2016 

Portuguese Permanent Representation to NATO 

NATO, Bld. Léopold III - 1110 Brussels 

13h00 Registration at NATO 
 

14h00 – 14h10  

 

Opening remarks 

 

Mr. Luís de Almeida 

Sampaio 

 

Portuguese 

Ambassador to 

NATO 

 

 

14h10 – 14h20 

 

 

Welcome speech 

 

 

 

NCIA Director 

Manager 

 

 

 

14h20 – 14h50 

 

NCIA Presentation  

NATO Communications 

and Information Agency 

 

 

 

 

 

 

 

14h50 – 15h00 Questions & Answers  

 

15h00 – 15h30  

 

NOR Presentation  

NATO Office Resources  

 

 

 

 

15h30 – 15h40 Questions & Answers 

15h40 – 16h00 Coffee break 

 

16h00 – 16h30 

 

The Portuguese ICT Sector 

 

 

         TICE/ANETIE 

 

Portuguese 

Associations 

 

16h30 – 17h00 

 

How to do business with 

NCIA – a private 

experience 

 

 

EDISOFT  

 

 

 

17h00 – 18h00 Networking “Around a glass of Portuguese wine” 

18h00 End of the Programme 

 

EUROPEAN COMMISSION DAY  – 24 May 2016 

Portuguese Permanent Representation to the European Union – Sala Damião de Goes 

Avenue de Cortenbergh, 12 -1040 Brussels 

08H30  Registration  

 
09h00  

 
Welcome address 

 
Embaixadora  
Rosa Batoréu 

REPER – Portuguese 
Permanent 

Representation to the EU 

 
 
 

09h15 – 

 
 

General approach 
regarding DG Connect 

 
 

Mr. Mário 
Campolargo  

Director of Directorate E 
“Net Futures” of the 

Directorate General for 
Communications 



                         
 

 5/7 

10h00 (specific topics: cloud, 
smart cities ) 

Network, Content and 
Technology of the 

European Commission 
(DG Connect) 

 
 

10h00 – 
10h30 

 
ITC Procurement: 
opportunities for 

Portuguese companies 

 
 

Mr. Paulo Santos 

Head of Unit Corporate 
Support Services 

 Directorate General for 
Informatics of the 

European Commission  
(DG Digit) 

10h30-11h00 Coffee-break  

 
11h00-11h30 

 
Cyber Security 

 
Mr. José Torcato 

Head of Unit 
Directorate General for 
Environment /Climate 
Action (ENV/CLIMA, 

SRD3) 

11h30 – 
12h00 

   

12h00 – 
13h00 

 

   

 
13h00 – 
13h30 

 

 
Q&A 

13h30-15h00 Free time for lunch 

 Portuguese and Belgium in ICT Sector 

 
15h00 

 
Welcome address 

 
Mr. António Alves 

Machado 

 
Portuguese Ambassador 

to the Kingdom of 
Belgium 

 
15h00 – 
15h30 

 
The ICT Sector in Portugal 

 
TICE/ANETIE 

 
Portuguese Associations 

 
15h30 – 
16h00 

 
The ICT Sector in Belgium 

 
 

 
 

16h00-16h15 A case study LINKARE Portuguese company 
present in Brussels 

16h15 – 
17h15 

B2B Meetings between Portuguese and Belgium companies 
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VISIT OF AN ICT DELEGATION FROM PORTUGA 
Program (as of 05/04/2016 

 Thursday, 25th of May 2016 
Venue: Luxembourg Chamber of Commerce 

 
09:00 Arrival of the guests and registrations 
09:30 Welcome address  

Carlo Thelen, Director General, Luxembourg Chamber of Commerce 
(tbc)  

09:35 Opening remarks 
HE Carlos Pereira Marques, Ambassador of the Republic of Portugal to 
Luxembourg  

09:50 The Luxembourg economy in a nutshell with focus on the ICT sector 
Jeannot Erpelding, Director, International Affairs, Luxembourg Chamber of 
Commerce (tbc)  

10:10 The ICT sector in Portugal 
Representative, Portuguese Association 

10:40 Presentation of the Web Summit 2016, in Lisbon 
Member of the Board - AICEP Portugal Global 

11:00 Presentation of the Portuguese companies  
11: 30 Presentation of the Luxembourg companies 
12:00 Closing remarks 
12:05  Questions & Answers session 
12:15  Networking Lunch 
13:30  B2B meetings 

 

Processo de Inscrição 

 

Esta é uma ação que se destina a entidades pertencentes ao cluster TIC ou a ele de alguma 

maneira conectada. A AICEP organizará o seminário e apoiará a marcação de contactos 

bilaterais em parceria com a ANETIE. 

 

Todas as empresas que se enquadrem e cumpram os critérios de elegibilidade no âmbito do 

Projeto da ANETIE ao abrigo do PT 2020, podem ser beneficiárias de um incentivo até 50% 

das despesas elegíveis. 

 

As inscrições deverão ser feitas até ao dia 22 de abril, mediante o preenchimento do 

formulário em anexo.  

 

As empresas que pretendam participar na missão a expensas próprias podem fazê-lo, 

inscrevendo-se para tal junto do respetivo Gestor de Cliente na AICEP dando igualmente 

conhecimento a maria.manuel.branco@portugalglobal.pt 

 

mailto:maria.manuel.branco@portugalglobal.pt
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Custos 

 

De modo a fazer face aos custos de participação (viagens e alojamento), a ANETIE solicita o 

valor de 1.000 € (mil euros), financiado até 50% para as empresas que cumpram as 

condições e critérios de elegibilidade definidos no âmbito do PORTUGAL 2020 | COMPETE 

2020. 

 

Contacto 

 

Quaisquer esclarecimentos adicionais deverão ser feitos junto de: 

 

ANETIE – Tiago Valente – tvalente@anetie.pt 

AICEP – Rui Lourenço Pereira – rui.pereira@portugalglobal.pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


