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EDITORIAL

O projeto TEC VALUE, 
financiado ao abrigo do 

COMPETE 2020 –
Programa Operacional 

Competitividade e 
Internacionalização, tem 

como principais objetivos a 
dinamização e aumento das 
competências empresariais 
do setor das Tecnologias de 
Informação, Comunicação e 
Eletrónica (TICE) nacional, 
tornando-o, desta forma, 

mais competitivo 
relativamente aos mercados 
externos. O projeto contribui 

assim para a missão da 
ANETIE, que toma a seu 
cargo o papel de criar um 

ambiente propício ao 
crescimento do setor das 

TICE, fomentando 
interações e troca de 

sinergias positivas entre a 
comunidade académica e 
científica e os players do 

setor.
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No caso de necessitar de algum esclarecimento adicional relativamente ao Projeto 

TEC VALUE, oportunidades de financiamento europeu e/ou auxílio na procura de 

parceiros, por favor contacte:

Rosário Meneses (ANETIE) | Email: rmeneses@anetie.pt
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NOTÍCIAS

A Plataforma TICE.UE 

Endereço:  http://ue-
tie.anetie.pt/pt-pt 
A Plataforma do 
Conhecimento TIC.UE 
constitui o meio 
aglomerador principal 
de informação e
conhecimento reunido 
pelo Projeto TEC-Value, 
através do qual todo o 
setor das TICE terá 
acesso aos diferentes
estudos e ações a 
serem realizados, bem 
como a informação 
sobre o setor e às 
melhorias que serão
introduzidas na 
Plataforma.

NOTÍCIAS

ATUALIDADE

Informação 
disponível na 
Plataforma:
 Eventos;
 Notícias;
 Programas 

Europeus;
 Contratação 

Pública Europeia;
 Tópicos 

Relevantes.

Funcionalidades da 
Plataforma:
 Pesquisa de 

Convites para 
Apresentação de

Propostas em 
Aberto e 
Oportunidades 
Previstas no âmbito 
dos diferentes 
Programas 
Europeus;

 Procura de parceiros 
para realização de 
projetos;

 Pesquisa de 
Concursos Abertos e 
Previstos de 
Contratação Pública 
Europeia;

 Envio de mensagens 
(dúvidas, 
esclarecimentos, 
sugestões) para a 
administração da 
Plataforma; 

 Criação de Conta de 
Utilizador – que 
permite a 
publicação de 
comentários e 
interação com 
outros membros do 
setor.

Full Proposal Check
Event - Horizonte 2020 
Oslo e Viena, 15 de 
Março de 2017
Praga, 31 de Março de 
2017
Nos próximos dias 15 
de Março, em Oslo e 
Viena, e 31 de Março, 
em Praga, irão decorrer 
três eventos 
organizados pela rede 
de NCPs de ICT Ideal-
ist, com o propósito de 
aconselhar e melhorar 
propostas relacionadas 
com o tema ICT a 
submeter no Horizonte 
2020 e que possuam 
data-limite de 
submissão em Abril de 
2017.

Call para 
empreendedores e 
base tecnológica - 7ª 
edição da aceleradora 
de base tecnológica, 
Building Global 
Innovators

A aceleradora de 
tecnologias Building 
Global Innovators – IUL 
MIT Portugal 
Accelerator, procura 
projetos empresariais 
para integrar a 7ª 
edição.
A BGI está focada em 
quatro setores de 
atividade: Medical 
devices & Health IT, 
Smart cities and
Industry 4.0 solutions, 
Enterprise IT & Smart 
data e Water
economy.

No regulamento 
disponível em 
www.mitportugal-
bgi.org consta 
informação detalhada 
sobre os quatro 
sectores e projetos 
empresariais 
abrangidos em cada.

Fundação FIWARE - da 
investivação aos 
serviços digitais
A Comissão Europeia 
aplaude a criação da 
fundação FIWARE, 
criadas pela industria 
Europeia para 
promover a tendência 
de serviços abertos em 
plataformas. Este é um 
compromisso visível da 
indústria Europeia para 
levar novos serviços 
inovadores aos 
clientes, cidadãos, 
empresas e setor 
público.
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NOTÍCIAS

A new Monitoring
Framework for the
Digital Economy and
Society
A Tecnologia digital 
está a alterar 
profundamente as 
nossas vidas e a forma 
como as empresas 
funcionam. O novo 
enquadramento será a 
base para a formulação 
de novas políticas, 
definindo os principais 
requisitos de dados de 
forma a monitorar o 
desenvolvimento 
tecnológico e o seu 
impacto na economia e 
na sociedade no 
período 2016-2021.
Informação detalhada 
sobre esta temática 
está disponível no site 
da comissão europeia 
em:ec.europa.eu/digita
l-single-
market/news/new-
monitoring-

NOTÍCIAS

framework-digital-
economy-and-society

Gravação do Webinar
sobre o convite IoT-01-
2016: Smart living
environments for 
ageing well
A comissão Europeia 
(DG CONNECT) 
promoveu um 
seminário via web na 
sexta-feira, dia 29 de 
Janeiro, sobre o tópico: 
"Internet of Things: 
IoT-01-2016: Large
Scale Pilots Pilot 1: 
Smart living
environments for 
ageing well". No 
seminário foi 
apresentado o tópico e 
foram dadas algumas 
respostas às questões 
colocadas pelos 
participantes. Estão 
disponíveis as 
gravações e os 
diapositivos.

Ericeira recebeu 200 
líderes tecnológicos no 
Surf Summit, entre 5 a 
6 de novembro de 
2016.
Com a antecipação do 
Web Summit, o maior e 
mais importante 
Marketplace de 
tecnologia, realizou-se 
na Ericeira, entre os dias 
5 e 6 de novembro, o 
Surf Summit, que reuniu 
mais de 200 líderes 
mundiais de tecnologia, 
num ambiente que 
juntou desporto, 
tecnologia e sol ao longo 
de 4 quilómetros da 
costa portuguesa. Em 
conjunto com a 
www.surfholidays.com o 
evento teve dois dias de 
atividades ao ar livre, 
festas e momentos de 
networking, tudo isto 
com as pessoal do 
mundo da tecnologia 
internacional. 
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“É preciso não falar da 
revolução tecnológica 
como se fosse uma 
moda” 
28 de Agosto de 2016
Fonte: OBSERVADOR, 
por Ana Pimentel

Líder da Plataforma 
para o Crescimento 
Sustentável, docente 
universitário e vice-
presidente do PSD, 
Jorge Moreira da 
Silva acredita que 
Portugal deve ser 
um dos líderes da 
revolução 
tecnológica e digital 
que o mundo 
enfrenta. Mas deixa 
um alerta: para que 
é preciso reformar, 

o país vença os 
desafios que aí vêm
sobretudo na educação 
e “não falar do tema 
como se se tratasse de 
uma moda”. Em maio, 
a associação –
Plataforma para o 
Crescimento 
Sustentável - que 
lidera publicou o 
relatório “Game 
Changers: Surfing the
wave of technology
disruption” – da 
autoria do investigador 
António Grilo , que 
apresenta as 
oportunidades e o 
impacto que a nova 
vaga tecnológica 
mundial pode ter nas 
empresas e na 
economia portuguesa.

Sharing & Reuse 
Conference 2017 
Lisboa, 29 de Março de 
2017
No próximo dia 29 de 
Março irá realizar-se em 
Lisboa a Sharing & Reuse 
Conference 2017, 
organizada pela Unidade 
do ISA2 da Direção-Geral 
de Informática da 
Comissão Europeia. A 
Conferência, que 
apresenta como tema 
principal a modernização 
da administração pública 
através da partilha e 
reutilização de soluções 
de tecnologias da 
informação, terá a 
oportunidade de juntar 
responsáveis da 
administração pública 
bem como 
desenvolvedores de TI 
do setor privado e que 
fornecem soluções de TI 
para a administração 
pública.

http://www.surfholidays.com/


TÓPICOS RELEVANTES PARA O SETOR TÓPICOS RELEVANTES PARA O SETOR
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Nos últimos anos a produção 
de dados tem aumentado 
brutalmente, produzindo 

aquilo a que se convencionou 
chamar Big Data.  

O tratamento do big data exige um 
grande aumento da capacidade 
tecnológica, novas ferramentas e novas 
competências. Mesmo em setores 
tradicionais como a agricultura, o uso 
do big data pode ter um impacto 
enorme.

Quadro Jurídico

A diretiva relativa à reutilização de i
nformações do sector público (Diretiva 
2003/98/CE, conhecida como a 
"Diretiva ISP”) constitui um quadro 
jurídoco comum para um mercado 
europeu de dados controlado pelo 
governo  (informação do setor público) 
que é construído em torno de dois 
pilares fundamentais do mercado 
interno: transparência e concorrência 
leal. 

A diretiva entrou em vigor em 31 de 
Dezembro de 2003. Centra-se sobre os 
aspetos económicos da reutilização de 
informações. 

TÓPICOS RELEVANTES PARA O SETOR TÓPICOS RELEVANTES PARA O SETOR

Incentiva os Estado-Membros a 

disponibilizar o máximo de informação 

possível para reutilização. Em 

especial material detido pelos 

organismos públicos nos Estados-

Membros, ao nível nacional, regional e 

local, tais como ministérios, órgãos 

estaduais, municípios, bem como 

organizações financiadas na sua maior

parte por ou sob o controle das 

autoridades públicas (por exemplo 

institutos meteorológicos). A diretiva 

abrange textos, bases de dados, 

arquivos de áudio e fragmentos de 

filmes, mas não se aplica aos setores de 

radiodifusão, culturais, educacionais e 

científicos. 

Pontos Essenciais da Diretiva:

Os encargos cobrados pela reutilizaçã
o têm que ser limitados a 
um teto calculado com base nos cus
tos reais. Os organismos 
públicos devem calcular os encargos 
a cobrar por utilizador de 
modo que a receita total resultante 
da cobrança não exceda os 
custos incorridos para produzir e diss
eminar a informação, juntamente co
m um retorno razoável sobre o inves
timento.

 Os organismos públicos são enc
orajados a aplicar taxas mais 
baixas ou nenhumas. Quando so
licitado, organismos do setor 
público deve indicar o método 
utilizado para calcular os encargos.

 As condições para a reutilização 
não devem discriminar entre 
categorias de reutilização 
comparáveis.

 Proibição de subsídios cruzados: 
se os organismos públicos 
reutilizarem os seus próprios 
documentos para oferecer 
serviços de informação de valor 
acrescentado em concorrência 
com outros reutilizadores, devem 
ser cobradas taxas e condições 
iguais a todos eles.

 Proibição de acordos exclusivos: 
os organismos públicos não 
podem celebrar acordos exclusiv
os com reutilizadores
individuais, excluindo outros. Tai
s direitos exclusivos só podem

ser autorizados em circunstâncias exc
ecionais, se forem necessários para 
prestar serviços de interesse público.

 Taxas e outras condições para a 
reutilização tem que ser pré-
estabelecidos e publicados. Se u
m pedido de reutilização for 
recusada, os motivos de recusa 
e as vias de recurso devem ser 
explicados.

 As licenças não deve restringir d
esnecessariamente as 
possibilidades de reutilização ou 
ser usadas para restringir a 
concorrência. Os Estados-
Membros são incentivados a usar 
licenças padrão em formato 
digital.

A Lei n.º 46/2007 regula o 
acesso aos documentos 
administrativos e a sua 

reutilização […] e transpõe 
para a ordem jurídica 
nacional a Diretiva n.º 

2003/98/CE.

BIG DATA
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Alteração da Diretiva:

Em Junho de 2013, foi adotada uma 
alteração da diretiva (Diretiva 
2013/37/EU) pelo legislador da União. 
Os  Estados-Membros têm agora dois 
anos para transpor as disposições da 
diretiva revista para o direito nacional. 

A diretiva ISP alterada:

 introduz um verdadeiro direito de 
reutilizar, tornando reutilizável 
todo o conteúdo que pode ser 
utilizado de acordo com o acesso 
nacional a documentos e leis;

 reduz o limite máximo para os 
encargos sobre reutilização 
aplicáveis a casos normais para 
os custos marginais, ou seja, os 
custos incorridos pelo pedido in
dividual para reutilização 
(reprodução, disponibilização e c
ustos de divulgação); são 
permitidas exceções num conjunto 
limitado de casos;

TÓPICOS RELEVANTES PARA O SETOR TÓPICOS RELEVANTES PARA O SETOR

 amplia o âmbito de aplicação d
a diretiva a certas instituições 
culturais como bibliotecas (inclui
ndo as bibliotecas universitárias), 
museus e arquivos, mas sujeita-os 
a uma série de regras diferentes 
que refletem o conjunto de regras 
da diretiva de 2003, a saber: 
não há um verdadeiro direito d
e reutilizar, apenas os 
documentos cuja reutilização ten
ha sido previamente autorizada 
são reutilizáveis; as instituições 
culturais podem cobrar 
reutilizadores com base 
no princípio da recuperação de 
custos totais, incluindo um 
retorno razoável sobre o 
investimento;

 reforça a obrigação de ser trans
parente sobre as condições e 
sobre as taxas aplicadas à 
reutilização;

 convida os Estado-Membros a 
disponibilizar mais documentos 
em Formatos legíveis por máquina 
e em formato aberto.

Elementos para uma Estratégia relativa 
à Cadeia de Valor dos Dados 

A Comissão está a desenvolver uma 
iniciativa que tem como objetivo gerar 
o máximo valor a partir dos dados. É 
dado enfoque à geração de 
valor nas diferentes etapas da cadeia
de valor dos dados, tornada possível 

através de um ecossistema europeu 
coerente centrado nos dados.

O conceito de cadeia de valor de dados 
refere-se ao ciclo de vida dos

dados, começando com a geração de 
dados, passando pela sua validação 
e posterior processamento, até à sua 
utilização e reutilização sob a forma de 
novos produtos e serviços inovadores. 
Os seguintes princípios orientadores 
estão subjacentes à iniciativa 
estratégica na cadeia de valor de 
dados:

 uma ampla disponibilidade de d
ados de boa qualidade, incluindo 
o livre acesso de dados com 
financiamento público;

 livre circulação de dados em toda 
a União Europeia, no âmbito do 
mercado único digital;

 encontrar o equilíbrio certo entr
e potenciais preocupações com a 
privacidade dos indivíduos e da 
exploração do potencial da

reutilização dos seus dados ao 
mesmo tempo que se capacitam 
os cidadãos a utilizar os seus 
dados da forma que entenderem.

Esta iniciativa centra-se em 
nutrir um ecossistema de 

dados europeu coerente, que 
irá estimular a investigação e 

a inovação em torno dos 
dados, bem como a utilização 

de serviços e produtos de 
dados. 

Vai colocar em prática um conjunto 
específico de ações para melhorar as 
condições de enquadramento para a 
extração de valor dos dados, incluindo 
a base de competências, infraestrutura 
e normas, bem como uma política e 
ambiente legal favoráveis.
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TEC VALUE
“criar um ambiente propício ao crescimento 

do setor das Tecnologias de Informação, 
Comunicação e Eletrónica (TICE), fomentando 
interações e troca de sinergias positivas entre 

a comunidade académica e científica e os 
players do setor”



O PROJETO O PROJETO

O Projeto TEC VALUE, tem 
como principais objetivos a 
dinamização e aumento das 

competências empresariais do 
setor das TICE nacional, 

tornando-o, desta forma, mais 
competitivo relativamente 

aos mercados externos. 

Na sequência do “Informer le secteur
TICE”, este projeto contribui assim para 
a missão da ANETIE, que toma a seu 
cargo o papel de criar um ambiente 
propício ao crescimento do setor das 
Tecnologias de Informação, 
Comunicação e Eletrónica (TICE), 
fomentando interações e troca de 
sinergias positivas entre a comunidade 
académica e científica e os players do 
setor transversal na economia e 
sociedade e com um papel essencial no 
desenvolvimento de Portugal. 

O projeto considera de elevada 
importância a realização de ações de 
sensibilização e de disseminação de 
informação junto das empresas do

qualificação, produtividade e eficiência 
das mesmas. 

Adicionalmente, com o fomento de 
interações e troca de sinergias positivas 
entre a comunidade académica e 
científica e os players do setor, a 
Associação espera que se tire o melhor 
proveito dos desenvolvimentos levados 
a cabo pelas comunidades I&D, 
atribuindo-lhes utilidade prática, 
orientação para o mercado e 
aplicabilidade no quotidiano tanto de 
pessoas como de organizações. 

Num computo geral, procura-se dotar 
as empresas de instrumentos 
adaptados que lhes permitam a 
conquista de novos mercados para a 
valorização do sector TICE, melhorando 
os processos produtivos através do 
aumento de capacidade para a

inovação nas empresas.

A ANETIE irá alcançar o proposto 

através de um plano de ação concreto, 

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; 

O arranque deste projeto será marcado 
pela conferência inicial que pretende 
reunir vários players do setor das TICE, 
com o intuito de sensibilizar os 
empresários presentes para a 
importância da sua participação neste 
Projeto. 

Serão debatidas várias questões que 
sensibilizem os empresários para 
participação no presente Projeto, 
compreendendo as suas opiniões e 
posicionamento, e apresentando-lhes 
as vantagens de estarem a par das 
oportunidades de financiamento 
existentes, de adquirir novas 
competências de inovação, do 
desenvolvimento de projetos em 
cooperação entre empresas de 
diferentes setores e da construção de 
pontes cada vez mais sólidas entre o 
mesmo e a comunidade académica e 
científica. 
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TEC VALUE



O PROJETO

plataforma do Conhecimento TIC.UE

 Disseminação de Newsletters, 
Boletins Informativos e Revistas

Sensibilizar empresas a 
candidatarem-se a programas 
de financiamento europeus, 

incrementando, dessa forma, 
oportunidades de 

internacionalização e o 
potencial económico e 

inovador do setor.

Aumentar o conhecimento da 
associação e das empresas do 

setor relativamente a 
tendências políticas e 

legislação ao nível da UE, que 
têm consequências no setor 

TICE.

Objetivos:

O Projeto TEC VALUE foi financiado ao 
abrigo do COMPETE 2020 – Programa 
Operacional Competitividade e 
Internacionalização e propõe-se 
desenvolver atividades como: 

 Estudo  “Novas Oportunidades de 
Financiamento”

 Estudo  “Panorama Económico e 
Tecnológico do Setor TICE”

 Plano de Desenvolvimento 
Coletivo e Prioridades de 
Investimento

 Estudo de Benchmarking no setor 
das TIC

 Summit - Oportunidades no Setor 
das TICE

 Summit - Prioridades Europeias no 
Setor das TICE

 Introdução de Melhorias na
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EVENTOS EVENTOS

APRESENTAÇÃO
TEC VALUE

O arranque do projeto TEC VALUE foi marcado pela conferência inicial que 
reuniu vários players do setor das TICE, com o intuito de sensibilizar os 
empresários presentes para a importância da sua participação neste 
Projeto. 

Foram debatidas várias questões que sensibilizaram os empresários para 
participação no presente Projeto, compreendendo as suas opiniões e 
posicionamento, e apresentando-lhes as vantagens de estarem a par das 
oportunidades de financiamento existentes, de adquirir novas 
competências de inovação, do desenvolvimento de projetos em 
cooperação entre empresas de diferentes setores e da construção de 
pontes cada vez mais sólidas entre o mesmo e a comunidade académica e 
científica. 

A conferência inicial, no passado dia 24 de janeiro de 2017, 
reuniu vários intervenientes do setor das TICE e teve como 

finalidade sensibilizar os empresários, a comunidade académica 
e científica para a participação no projeto TEC VALUE.

Conferência Inicial : 24 de Janeiro 
de 2017

Local: INESC TEC, Porto

Oradores: 

Rosário Meneses – ANETIE; 

Ana Paula Mesquita – Magellan;

José Nina Andrade – INESC TEC;

Eunice Ribeiro – GPPQ (Gabinete de 
Promoção do Programa Quadro de 
I&DT)
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SOBRE SOBRE

A ANETIE constituiu-se em 29 
de novembro de 1994 e 

iniciou a sua atividade em 1 
de janeiro de 1995 com 17 

associados. Hoje, com perto 
de 20 anos de existência, 
representa mais de uma 
centena de empresas de 
referência do setor das 

Tecnologias de Informação, 
Comunicações e Eletrónica 

(TICE). 

Abrangendo uma parcela importante e 
representativa de empresas do sector 
das TICE, é hoje reconhecidamente a 
associação nacional de referência nesta 
área, com uma atividade significativa 
também no universo associativo -
Membro e Vice-Presidente da CIP com 
representação no Conselho Económico 
e Social, membro fundador do Polo 
Tecnológico e Competitividade TICE.pt, 
com assento no Conselho Diretor e 
diversos acordos e protocolos 
congéneres em outros países e regiões.

A ANETIE intervém a nível institucional 
e emite pareceres sobre questões que, 
de alguma forma, possam influenciar o 
desenvolvimento do setor. Procura, 

através de encontros com as empresas 
associadas promover a discussão de 
problemas comuns e dinamizar o 
aproveitamento de sinergias existentes

Internacionalmente, a ANETIE tem 
desenvolvido a sua estratégia de 
influência através da associação a 
outros órgãos de elevada 
representatividade internacional. A 
ANETIE é membro-associado da WITSA 
(World Information Technologies and
Services Alliance) e da ALETI 
(Federación de Asociaciones de 
Latinoamérica, el Caribe, España y 
Portugal de Entidades de Tecnologias 
de Información y Comunicación).

Tipicamente, enquadram-se na ANETIE 
as empresas com base tecnológica 
nacional com atividades nas seguintes 
áreas:

 Componentes Elétricos e 
Eletrónicos;

 Equipamentos e Sistemas de 
Automação;

 Equipamentos Periféricos e de 
Auto-Atendimento;

 Eletrónica de Defesa e 
Aeroespacial;

ANETIE

 Telecomunicações, Equipamentos 
e Redes;

 Indústria de Software e 
Informação;

 Electrónica de Consumo;

 Serviços, Formação e Consultoria 
nas TIC.

A ANETIE tem por missão 
defender os interesses do 

sector empresarial de 
tecnologias de informação e 
eletrónica e promover u seu 

crescimento sustentado

Com um impacto direto no 
sector e consequentemente 

no PIB Nacional e na 
promoção de Portugal no 
contexto Internacional, a 

ANETIE promove o 
crescimento deste sector no 
sentido de tornar as nossas 
empresas associadas mais 

competitivas e aliciantes para 
o mercado nacional e 

internacional.
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SOBRE SOBRE

Como associação representativa do 
setor das TICE, e indo de encontro às 
necessidades verificadas junto dos seus 
associados, a ANETIE presta os 
seguintes serviços: 

 Apoio à Internacionalização: 
Organização de participações 
nacionais e missões empresariais 
nos mercados externos prioritários 
para a internacionalização das 
TICE; 

 Divulgação de Concursos Públicos; 

 Divulgação de Propostas de 
Participação em Consórcios 
Internacionais de I&D;

 Divulgação de Clipping do Setor 
(divulgação diária das principais 
notícias do setor); 

 Organização de Seminários e 
Conferências; 

 Descontos em eventos do Setor; 

 Divulgação privilegiada dos 
Programas de Incentivos, tanto 
nacionais como comunitários; 

 Divulgação de Notícias dos 
Associados e de Pedidos de 
Parceria; 

Adicionalmente, atua como fonte de 
informação constante às empresas suas 
associadas em áreas do seu 
reconhecido interesse e promove a 
cooperação interempresas e entre 
empresas e instituições que potenciem 
o seu desenvolvimento. 

UMA ORIGEM COMUM, UMA IDENTIDADE PRÓPRIA, UMA RESPOSTA CONCERTADA

Respondendo aos desafios das empresas TICE nacionais, a ANETIE desenhou o 
Login>PT, uma plataforma cujo enfoque se centra na promoção internacional do 
sector das tecnologias da informação português

O Login>PT é a entidade que reúne o conjunto de empresas nacionais tecnológicas 
posicionadas no mercado internacional e responsáveis pela implementação de 
projetos inovadores e diferenciadores a nível mundial, com impacto direto na 
população e na sociedade do século XXI

A plataforma login>pt visa a geração de um efeito agregador, 
apresentando as soluções nacionais mais relevantes para o 

mercado global e garantindo o contato com os mais relevantes 
parceiros, clientes e players internacionais
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A ANETIE, em conjunto com a 
Associação Industrial Portuguesa (AIP), 
é também promotora do projeto 
PROGRESS_PME, um projeto de 
Formação-Ação que, através de uma 
combinação equilibrada e estratégica 
entre consultadoria personalizada e 
formação à medida, pretende 
promover o reforço dos recursos 
humanos e a melhoria dos processos 
de gestão das micro, pequenas e 
médias empresas.

O Projeto PROGRESS_PME 
prevê a realização de um 
conjunto de ações com o 
objetivo de intensificar a 

formação dos empresários e 
gestores para a reorganização 
e melhoria das capacidades 
de gestão, assim como dos 

trabalhadores das empresas, 
apoiada em temáticas 

associadas à inovação e 
mudança.


