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SÍNTESE DO PROJETO

Este projeto visa promover o desenvolvimento do setor das TICE, disseminando
informação relevante, anemizando a assimetria de informação existente no
setor e estreitando os laços entre os Sistemas de Educação e Inovação e os
players do setor.
O Objetivo Estratégico do presente projeto, intitulado TEC-Value, passa pela
dinamização e aumento das competências empresariais do setor TICE
nacional, tornando-o, desta forma, mais competitivo relativamente aos
mercados externos.
A ANETIE irá alcançar o proposto através de um plano de ação concreto e
objetivo, resultando nos seguintes objetivos operacionais:
Tratar, analisar e organizar informação relevante para o setor, levando em
consideração as necessidades e lacunas do mesmo;
Informar os empresários do setor para as possíveis oportunidades de
financiamento no setor TICE;
Organizar ações de sensibilização e informação (summits) direcionadas aos
diversos players do setor relativas às seguintes temáticas: «Prioridades Europeias
no Setor TICE» e «Oportunidades no Setor TICE»;
Disseminar informação relevante junto dos players do setor, através de meios
como newsletters, Revista e Plataforma do Conhecimento;
Aproximar os diversos agentes do setor, desde empreendedores, empresas,
investidores e investigadores, contribuindo para a criação de pontes entre o
Sistema de Ensino e Científico de I&D e diversos players do setor,
nomeadamente empresas do setor TICE;
Fomentar a criação de novos negócios dentro do setor.
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ATIVIDADES PROPOSTAS
I.

Conferência Inicial

Conferência Inicial, a realizar no Porto, onde se pretende reunir vários players
do setor das TICE de modo a compreender como tem decorrido a atividade
e quais os constrangimentos que têm sentido

II.

Tratamento e Análise da Informação
Estudo: Panorama Económico e Tecnológico do Setor TICE

O Diagnóstico Setorial no contexto do Panorama Económico e Tecnológico
do Setor TICE irá permitir às empresas que atuam no setor das TICE verificar e
conhecer o contexto económico onde atuam, bem como a sua
concorrência, podendo avaliar as suas oportunidades e fraquezas, e
conhecer tendências que possam ter impacto nos seus negócios.

III.

Tratamento e Análise da Informação
Plano de Desenvolvimento Coletivo e Prioridades de Investimento

Tem como propósito definir de que maneira as organizações do setor irão
aplicar os seus recursos como meios para atingir os objetivos propostos para o
setor, com uma visão geral e a longo prazo, servindo como ferramenta de
auxílio nas tomadas de decisão.

IV.

Tratamento e Análise da Informação: Estudo de Benchmarking

Ao contrário de outras ferramentas de planeamento, o Benchmarking
encoraja as empresas a procurar além das suas próprias atividades ou setor
por fatores-chave que influenciem a sua produtividade e resultados.

V.

Tratamento e Análise da Informação: Estudo Novas Oportunidades
de Financiamento

É essencial que as organizações do setor conheçam as diferentes
oportunidades de financiamento, possibilitando a inovação do setor das
TICE, fazendo com o mesmo se desenvolva e qualifica, com o objetivo final
de o tornar cada vez mais competitivo perante os mercados externos.

Cofinanciado por:

VI.

Ação de Sensibilização/Informação
Summit - Prioridades Europeias no Setor das TICE

Os summits serão realizados na cidade do Porto, e têm como objetivo
sensibilizar, informar e ouvir a posição dos participantes no que concerne a
cada um dos temas previstos.

VII.

Ação de Sensibilização/Informação
Summit - Oportunidades no Setor das TICE

Os summits serão realizados na cidade do Porto, e têm como objetivo
sensibilizar, informar e ouvir a posição dos participantes no que concerne a
cada um dos temas previstos.

VIII.

Disseminação de Informação
Introdução de melhorias na Plataforma do Conhecimento

A intenção da Associação é a de tornar a Plataforma o meio aglomerador
principal de informação e conhecimento reunido pelo presente Projeto.

IX.

Disseminação de Informação
Newsletters, boletins informativos

X.

Disseminação de Informação
Revista

XI.

Conferência Final

O evento realizar-se-á em Santarém e irá contar com a presença de
personalidades relevantes no setor como oradores.

