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1. Introduçãão
A Resolução
o de Conselho de Minisstros nº 112 /2012 de 31
1 de dezemb
bro aprova a Agenda Po
ortugal Digittal
(APD) que, alinhada com
m a Agenda Digital Europpeia e a Estrratégia 2020,, visa estimuular a Econom
mia Digital e o
1
setor das teecnologias dee Informação
o, comunicaçção e eletrón
nica.

A RCM 112//12 define oss objetivos para
p
a Agendda Portugal Digital:
D
a) Promover o deseenvolvimento da infraesstrutura de banda larga
a, de forma a permitir que todos os
o
cidadãoss possam terr acesso à banda larga dee velocidade igual ou sup
perior a 30 M
Mbps, até 202
20;
b) Prom
mover o deseenvolvimento
o da infraesstrutura de banda larga, de forma a permitir que
q 50 % do
os
agregado
os familiaress possam terr acesso à Innternet de banda
b
larga de
d velocidadde igual ou superior a 10
00
Mbps, atté 2020;
c) Criar as condiçõees que perm
mitam o aum
mento em 50
5 %, face aos
a valores de 2011, do número de
d
empresaas que utilizaam o comércio eletrónicoo em Portugaal, até 2016;
d) Promover a utilização dos serviços públiccos online, para
p
que seja
am utilizadoss por 50 % da
d população,
até 20166;
e) Criar aas condiçõess que permitam o aumennto em 20 % das exporta
ações em Teccnologias de Informação e
até 2016, te
Comuniccação (TIC), em
e valores acumulados,
a
endo como re
eferência o aano de 2011;;
f) Promo
over a utilizaação das novvas tecnologgias, para qu
ue seja possíível diminuirr para 30 % o número de
d
pessoas que nunca utilizou
u
a Inte
ernet, até 20016.

i
a imp
plementar atté 2016, enquadradas nas seguintes sseis áreas de
e intervenção
o:
Estabelece as medidas iniciais
a) Acesso à banda larga e ao merrcado digital ;
o e Desenvolvvimento (I&D
D) e Inovação;
b) Investtimento em Investigação
c) Melho
orar a literacia, qualificaçção e inclusã o digitais;
d) Comb
bate à fraudee e à evasão fiscais,
f
contrributivas e prestacionais;;
e) Respo
osta aos desaafios societaiis;
f) Empreeendedorism
mo e internaccionalização ddo setor dass TIC.

Determina a criação de::
a) Comissão
o Interministterial, coordenada pelo membro do governo ressponsável peela área da inovação,
i
qu
ue
assegura a m
monitorizaçãão global da APD;
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p
pe
elo IAPMEI e composta por represe
entantes da Administraçção Pública e
b) Comissão Técnica, presidida
dades, que asssessoria a Comissão
C
Intterministerial na monitorrização e avaaliação da im
mplementaçãão
individualid
da APD e arrticula com entidades
e
do sector privaado com rele
evância na árrea das TIC.

2. Apresenttação das atiividades dessenvolvidas
2.1 Trabalhos preparató
órios
Na prosseccução das funções atrib
buídas, o IA
APMEI elabo
orou e, submeteu a approvação, a proposta de
d
2
Regulamento Interno da
d Comissão
o Técnica , m
modelo de fu
uncionamentto e organizaação, nos te
ermos do nº 6
da RCM 1122/12.
Neste conteexto e, paraa além de pequenos ajuustes proposstos à constituição da CComissão Té
écnica propô
ôs,
numa persp
pectiva de assegurar
a
ma
ais capacidadde operacional, a criaçã
ão das Subcoomissões Te
emáticas e do
d
3
Grupo Perm
manente, nos termos do nº 5, nº 6 e nº 8 da RCM
M 112/12 ;
Foi igualmeente proposto, a partir das seis áreass de interven
nção identificadas na RCCM 112/2012
2, a atribuiçãão
de coordenações específicas a cada uma das subbcomissões temáticas.
t
ada, ao Gruppo Permane
ente, composto pelos orrganismos co
oordenadorees
Nos termoss da propostta apresenta
das subcom
missões temááticas, pelo Delegado
D
Naccional ao Gru
upo de Alto Nivel da Ageenda Digital para a Europ
pa
e pelo reprresentante de
d Portugal na Digital CChampions Europe, com
mpete: analiisar, avaliar, coordenar e
sincronizar as dinâmicaas de opera
acionalizaçãoo as diferen
ntes medidas e identificcar eventuais desvios de
d
execução ee/ou estranggulamentos por
p insuficieente afetação
o de recurso
os, acompannhar a moniitorização do
os
indicadoress de execução e propor as
a adequadaas medidas de
d correção, de reforço dde coordenação ou outraas
com o objettivo de asseggurar o melh
hor cumprimeento dos plaanos de traba
alho pré‐defiinidos.

2.2 – Ativid
dade da Com
missão Técnicca Agenda Poortugal Digittal (CT APD)
2.2.1 – Com
missão Técnicca
A Comissão
o Técnica (C
CTAPD) tem como objettivo acompanhar, monitorizar e avaaliar a imple
ementação da
d
Agenda Porrtugal Digital e reúne, em
m sessão pleenária, com uma
u periodiccidade trimesstral.
Realizaram‐‐se 4 reuniõees plenárias (5 de março;; 24 de abril;; 31 de julho e 31 de outuubro).
A primeira reunião foi acolhida na
as instalaçõees do MEEI e presidida pelo senhorr Secretário de Estado do
d
Empreendeedorismo, daa Competitiviidade e da Innovação, Dr.. Franquelim Alves; as reestantes tiveram lugar naas
instalações do IAPMEI. Também a 4ª
4 reunião daa Comissão Técnica
T
realizada a 31 dee outubro e, na sequênccia
da alteração
o à equipa governativa
g
do
d Ministéri o da Econom
mia, contou com a preseença do senh
hor Secretário
de Estado da Inovação
o e Competitividade, Drr. Pedro Gon
nçalves que abriu os traabalhos com
m palavras de
d
apreço pelaa atividade desenvolvida
d
a no âmbitoo da CT‐ APD
D e, de enco
orajamento ààs diversas entidades, no
n
esforço a reealizar para cumprir
c
os objetivos defi nidos.
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De forma su
ucinta, nestaas reuniões fo
oram aprovaados:
a ) o Regulaamento da APD e o Plano
o Anual de im
mplementação das Medidas da APD 20134;
b) o reajustte à proposta de atribuiçção de coorddenação das subcomissõe
es temáticas;;
c) a criação e composiçãão do Grupo Permanentee e de dois grupos
g
de tra
abalho técniccos (GTT) 5:
(i) COM
MUNICAÇÃO – que promove e dinam
miza a comun
nicação das atividades dda APD e/ou outras açõees
que esteejam com elaa relacionado
os;
(ii) INDIC
CADORES – dedicado
d
à re
ecolha, sisteematização e harmonizaçção dos indiccadores maiss significativo
os
junto do
os organismo
os/entidadess que execut am ou coord
denam as ações da APD (Agenda Porrtugal Digital).
Nos objjetivos deste grupo incclui‐se aindaa a preocupação de assegurar
a
a melhor ligação com as
a
necessid
dades de reporte e de liga
ação à Agen da Digital paara a Europa..
d) os materiais de comunicação institucion al da Agen
nda Portuga
al Digital (sslides para apresentaçãão
6
institucionaal , folheto e roll up) ;
e) a propostta de trabalh
ho do Grupo de Trabalhoo Técnico Ind
dicadores7;
f) a estruttura e perfil das reuniõe
es da CT quue se organizzam em 3 partes:
p
(i) reetrospetiva das
d atividadees
desenvolvid
das pelo IAP
PMEI enquan
nto organism
mo coorden
nador da APD, (ii) intervvenção temática de um
ma
personalidaade com atu
uação relevante no sect or das TICE,, (iii) Aprese
entação das atividades desenvolvida
d
as
pelos organ
nismos que compõe a CT com vista aoo reporte da execução da
as medidas.

No âmbito d
das intervenções temáticcas releva‐see:







as p
participações regulares do
d Dr. Pedroo Carneiro, na
n qualidade
e de “Delegaado Nacional ao Grupo de
d
Alto
o Nível da Aggenda Digita
al para a Eurropa”, dando
o a conhecerr as iniciativaas promovidas pela Uniãão
Europeia;
dem ser atin
ngidos os obbjetivos da DAE – Digittal
a apresentação
o subordinad
da ao tema “Como pod
Ageenda for Eu
urope” no atual
a
contexxto económ
mico considerando os innstrumentoss financeiross”
efettuada pelo Eng.º Antón
nio Murta, enquanto re
epresentante
e de Portuggal na Digita
al Champion
ns
Europe;
a eexposição da visão e das
d recomeendações paara a Agend
da Portugal Digital elaborada pelo
os
representantes da Sociedad
de Civil na APPD e apresen
ntada pelo En
ng.º Rogério Carapuça;
apresentação da
d “European
n Multi‐Stakeeholder Platform on ICT Standardisaation”, pelo Engº
E
Marquees
doss Santos, do IPQ.
I

e ainda divu
ulgação de projetos
p
e/ou
u eventos cuujos objetivos cruzam com
m o da Agennda Portugal Digital, com
mo
sejam o pro
ojeto “ Goveernação Elettrónica “, a ““1ª Conferência Eletrónica CPLP” (229 novembro
o), a cargo da
d
AMA, e o “G
Going Local 2013”
2
da Agenda Digital para Europaa (12 dezem
mbro), eventoo coorganiza
ado pela FCT e
a Comissão Europeia .
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Anexo 4 – Plaano Anual de Im
mplementação das Medidas d a Agenda Portu
ugal Digital ‐ 20
013
Anexo 5 – Grrupos de Trabalho Técnico ‐ Aggenda Portugall Digital – comp
posição e funções
6
Anexo 6 – Materiais de com
municação APD
7
Anexo 7 – Prroposta de trabalho do GTT ‐ In
ndicadores
5
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Foram regu
ularmente apresentadoss e debatidoos os pontoss de situação das mediddas em desenvolvimentto
durante o aano de 2013. Importa ainda referir uum dos temaas muito pre
esentes nas ddiversas inte
ervenções do
os
representan
ntes na Comissão Técnica. Trata‐se dda preocupaçção manifesttada em tornno dos objetiivos a cumprrir
e das severas restriçõess orçamentais a que a geeneralidade das
d entidade
es se enconttra vinculada
a e, do apelo a
um esforço concertado para a oporttuna identifi cação das mais
m adequadas fontes dee financiamento.

2.2.2 – Grup
po Permane
ente
O Grupo Peermanente (GP)
( 8, com reuniões
r
me nsais, analissa, avalia, co
oordena e si ncroniza as dinâmicas de
d
operacionalização das diversas
d
med
didas previsttas na referid
da Resolução
o de Conselhho de Ministtros, identificca
eventuais d
desvios de exxecução e/ou estrangulaamentos porr insuficiente
e afetação dde recursos, acompanha a
monitorizaçção dos indiicadores de execução e propõe as adequadas medidas dee correção, de
d reforço de
d
coordenaçãão ou outrass com o objetivo de asssegurar o melhor
m
cumprimento doss planos de trabalho préé‐
definidos.
Foram realizadas 5 reun
niões (11 de julho, 18 dee setembro, 16
1 de outubrro, 13 de novvembro e 9 de dezembro
o)
onde se din
namizaram oss trabalhos e prepararam
m os temas a abordar nass reuniões pllenárias da CT.
C

2.2.4 ‐ Coorrdenação da APD
O IAPMEI n
no âmbito da sua intervvenção enquuanto coorde
enador da Comissão Téccnica da Age
enda Portuggal
Digital deseenvolveu um conjunto de
e ações das qquais se desttacam:


Iden
c
e re
euniões de eenquadrame
ento com os representaantes da So
ociedade Civvil
ntificação, convite
(Anabela Pedroso, António Carapuça, Joosé Tribolet e Rui Paiva);



missão Europpeia e, reprresentante da
d
Diveersos contactos com o Diretor da DG CONNEECT na Com
inicciativa DAE Going
G
Local (M
Mário Campoolargo);



Enccontros com representan
ntes de emppresas, de asssociações sectoriais no ââmbito das TIC e membro
os
da A
Agenda Portugal Digital (Ex:
( E‐xamplee, ACEPI, APRITEL, etc);



Parrticipação em eventos relacionado s com a te
emática (divu
ulgação e ppromoção de objetivos e
resu
ultados – ex.. Forum Econ
nomia Digitaal e “Going Lo
ocal 2013” da Agenda Diggital para a Europa).
E

a
e resulltados 2013
3 ‐ Ponto dee situação: ações
O acompanhamento e monitorizaçã
m
ão de resultaados das medidas inscritas na RCM 1112/2012 constituem um
ma
das áreas a que a Comisssão Técnica confere ma ior relevânciia. Ao longo de 2013 foraam lançadas as bases parra
estruturar m
mecanismos de reporte regulares e eficientes. Tratou‐se de
e um processso que evoluiu de form
ma
diferenciada no conjunto das entid
dades envolvvidas, consolidando‐se de
d forma maais rápida nu
uns casos qu
ue
noutros. Estta circunstân
ncia, não deixa de afetarr o nível de detalhe do reporte
r
apreesentado mas não invalid
da
uma boa leiitura sobre as
a dinâmicas de execuçãoo das medidaas mais relevvantes.
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Anexo 8 – Grrupo Permanen
nte ‐ Composiçã
ão e atribuiçõess

5

envolvido pe
elo Grupo dee Trabalho Técnico
T
sobrre
Neste âmbiito, merece especial refferência o trrabalho dese
Indicadoress da Agenda Portugal Diggital9. Dos trrabalhos realizados subliinha‐se o doocumento prreparado parra
suporte à realização do
d evento “Going
“
Locaal 2013” da Agenda Digital para a Europa (1
12DEZ2013) –
Indicadoress para Balaanço 2013, posteriormeente atualizado para referência a 31 Dezembro e que é
incorporado
o neste relattório.
As medidas registadas no
n plano de ação
a
da APD
D para 2013100 (medidas in
niciais ou com
m execução prevista ou a
d total das m
medidas pre
evistas para a APD.
iniciar em 22013) represeentam 60% do
Objetivos ggerais da Age
enda Portuga
al Digital
No que se refere aos ob
bjetivos gerais da APD, a tabela seguiinte sistemattiza a situaçãão no final de
e 201311.
Objetivos ggerais APD

Situa
ação em 20113
3% do territó rio nacional com cobertu
ura de bandaa larga fixa de
d
81,3
velocidade iguall ou superior a 30 Mbps e
89,7
7% com cobeertura de banda larga móvel de veloccidade igual ou
supeerior a 30 Mbbps..

Promover o
desenvolvim
mento da
infraestrutu
ura de bandaa
larga, de forma a permitir
que todos o
os cidadãos
possam ter acesso à banda
larga de vellocidade igual ou
superior a 330 Mbps, até
é
2020.

Fo
onte: ICP‐AN
NACOM; dados referentes a dezembrro 2013
Nota: Os valo res para 30 Mbps
M
e para 100 Mbps ssão iguais um
ma vez
qu
ue as tecnoloogias de ban
nda larga que
e suportam vvelocidades de
d
do
ownload iguaais ou superiores a 30 Mbps também
m suportam
ve
elocidades igguais ou supe
eriores a 100
0 Mbps (FTTH
H / EuroDOC
CSIS 3.0 /
LT
TE).
61,6
6% das famíliias dispõem de ligação à Internet em
m casa através da
band
da larga.
Fo
onte: INE, In quérito à Utilização de Tecnologias
T
dda Informaçã
ão e da
Co
omunicação pelas Famíliias 2013
Nota: Correspponde à pro
oporção de agregados domésticos privados
om pelo me nos um indiivíduo com idade
i
entre 16 e 74 ano
os e com
co
liggação à Inteernet em casa
c
através de banda larga. Band
da Larga:
liggação que permite ve
eicular, a grande
g
veloccidade, qua
antidades
co
onsideráveis de informação, como por
p exemplo,, imagens te
elevisivas.
Os tipos de liigação que fornecem
f
lig
gação em baanda larga são:
s
XDSL
ADSL, SDSL, eetc.), cabo, UMTS
U
ou outras como sattélite.
(A

Promover o
desenvolvim
mento da criação
de uma infrraestrutura de
d
banda largaa, de forma a
permitir que 50% dos
agregados ffamiliares

3% do territtório nacional com cob
bertura de bbanda larga
a fixa de
81,3
velocidade iguall ou superior a 100 Mbps e
89,7
7% com cobbertura de banda
b
larga
a móvel de velocidade igual ou
supeerior a 100 M
Mbps.
Fo
onte: ICP‐AN
NACOM; dados referentes a dezembrro 2013
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Cf Anexo 7 – proposta de trrabalho GTT Ind
dicadores
Cf Anexo 4 – Plano Anual de
d Implementaçção das Medidaas da Agenda Portugal Digital ‐ 2013
11
Anexo 9 Doocumento prodduzido pelo GTTT Indicadores – Indicadores paara Balanço de atividade APD ‐ 2013
10
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possam ter acesso à
Internet dee banda largaa de
velocidade igual ou sup
perior
a 100 Mbpss, até 2020.

Criar as con
ndições que
permitam o aumento em
50%, face aaos valores de
d
úmero de
2011, do nú
empresas a utilizar o
comércio elletrónico em
m
Portugal, atté 2016.

M
e para 100 Mbps ssão iguais um
ma vez
Nota: Os valo res para 30 Mbps
qu
ue as tecnoloogias de ban
nda larga que
e suportam vvelocidades de
d
do
ownload igu ais ou superiores a 30 Mbps
M
também
m suportam
ve
elocidades igguais ou supe
eriores a 100
0 Mbps (FTTH
H / Euro DOC
CSIS 3.0 /
LT
TE).
22,1
1% das emppresas com 10 e maiss pessoas aao serviço excluindo
e
ativiidades finaanceiras refferem ter utilizado ccomércio eletrónico
e
(efettuaram e/ouu receberam
m encomenda
as pelo mennos 1 por ceento) nos
últim
mos 12 mesees.
Fo
onte: INE, In quérito à Utilização de Tecnologias
T
dda Informaçã
ão e da
Co
omunicação nas Empresas

Diminuiu 6,8% ((entre 2011 e 2013) o pe
eso das emppresas com 10
1 e mais
ndo atividad
des financeirras que refeerem ter
pesssoas ao serrviço excluin
12
utilizzado comérccio eletrónico
o
Fo
onte: INE, In quérito à Utilização de Tecnologias
T
dda Informaçã
ão e da
Co
omunicação nas Empresas
Nota: A taxa dde crescimen
nto foi calculada pelo GTT
TT Indicadore
es a
artir dos daddos do INE (EEm 2011, a proporção dee empresas com 10 e
pa
mais
m pessoas ao serviço excluindo ativvidades finannceiras que referem
r
te
er utilizado ccomércio elettrónico (efettuar e/ou recceber encom
mendas
pe
elo menos 1 por cento) nos
n últimos 12
1 meses foi de 23,7%).

Promover a utilização dos
serviços públicos onlinee,
para que seejam utilizados
por 50 % daa população,, até
2016.

38%
% das pessooas com ida
ade entre 16
1 e 74 annos contacttam com
orga
anismos púbblicos atravéss da Internett.
Fo
onte: INE, Innquérito à Utilização
U
de Tecnologiass da Informa
ação e da
Co
omunicação pelas Famíliias 2013
Nota: Corressponde à proporção
p
de
d indivíduoos que utiliizaram a
In
nternet para realizar pelo
o menos uma de três atiividades rela
acionadas
co
om contactoo com orgaanismos da administraçção pública/serviços
pú
úblicos (OAPP/SP): obter informação através de websites de OAP/SP;
fa
azer downlooad de form
mulários ou impressos ooficiais; pree
encher e
en
nviar onlinee formulário
os ou impressos oficiaais para OA
AP/SP. O
pe
eríodo de re ferência são
o os últimos 12
1 meses, e o universo de
d cálculo
uttilizado é o t otal da popu
ulação com id
dade entre 116 e 74 anos.

Criar as con
ndições que
permitam o aumento em
20% das exportações em
m
ores
TIC, em valo
acumulados, tendo com
mo
referência o ano de 201
11,
até 2016.
12

Não foram localiizados dadoss para o ano de 2013.

efetuaram
m e/ou receberram encomend
das pelo menoos 1 por cento
o) nos últimoss 12 meses
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Promover a utilização
o das 33,1
1% das pesssoas com id
dade entre 16
1 e 74 annos nunca utilizou
u
a
novas tecno
ologias, paraa que Interrnet
seja possível diminuir para
Fo
onte: INE, Innquérito à Utilização
U
de Tecnologiass da Informa
ação e da
mero de pessoas
30% o núm
Co
omunicação
pelas
Famíli
ias
2013
que nuncca utilizou
u a
Internet atéé 2016.

Principais aações e resulltados ‐ 2013
3
Para facilidaade de referrência, organ
niza‐se o rep orte por áre
ea de intervenção13 (cf RCCM 112/201
12), indicando,
14
para cada área, as mediidas em ativiidade e os prrincipais resu
ultados alcan
nçados .
3.1. Acesso à banda larga e ao merccado digital115
Sem prejuízzo de algumaas ações pre
s para uma ffase posterio
eliminares em
m domínios programado
p
or e, tal com
mo
previsto parra o período agora em an
nálise, a ativvidade desenvolveu‐se em
m torno de ccinco temas:






Ban
nda Larga Básica ao alcan
nce de todoss (medida 3.1
1.1),
Ban
nda Larga Rápida e Ultrarrrápida (meddida 3.1.2),
Pro
ograma PME Digital (med
dida 3.1.3),
Plan
no Estratégicco de Comba
ate à violaçãoo de direitoss de autor e direitos
d
coneexos (medida
a 3.1.5),
Con
nfiança e Seggurança das redes
r
e serviiços (medidaa 3.1.9).

Assim e, no que se referre à interven
nção destinadda a promovver o acesso à banda largga e ao mercado digital, as
a
medidas, centradas na criação das inffraestruturass necessáriass para a melhhor coberturra nacional de
d
principais m
banda largaa e na prom
moção do am
mplo acesso das populaações ao me
ercado digitaal, encontrarram uma bo
oa
execução, aapresentando
o os seguinte
es resultadoss:




1000% do território naciona
al com cobeertura de baanda larga básica
b
(veloccidade até 30 Mbps)16, ‐
perrmitindo con
nsiderar com
mo desenvolvvida a infrae
estrutura neccessária a um
ma coberturra nacional de
d
nda larga bássica através de
d acessos coom e sem fio
os,
ban
81,33% do territó
ório nacional com coberttura de band
da larga fixa de velocidadde igual ou superior
s
a 10
00
17
Mbps e 89,7% com
c
cobertura de banda larga móvel de velocidade igual ou ssuperior a 10
00 Mbps ,

13

Nos termos da RCM 112/2012, as áreas de intervenção ssão
do digital
a) Acessso à banda largga e ao mercad
b) Inveestimento em In
nvestigação e desenvolvimentto (I&D) e Inovaação
c) Melhorar a Literaciia, Qualificaçõe
es e Inclusão Diggitais
d) Com
mbate à fraude e à evasão fisca
ais, contributivaas e prestacionais
e) Resp
posta aos desaffios societais
f) Emp
preendedorismo
o e internacionalização do TICC
14
Cf Anexo 9 ‐ documento produzido
p
pelo GTT
G Indicadorees – Indicadoress para Balanço de atividade APPD ‐ 2013
15
Coordenaçãão sob a respon
nsabilidade do IAPMEI – Agenccia para a Comp
petitividade e In
novação
16
Entidade qu
ue reporta: SEITTC ‐ Secretaria de Estado dass Infraestruturas, Transportes e Comunicaçõees / MEE; Fontte: ICP‐ANACOM
M;
Comissão Euro
opeia
17
Entidade qu
ue reporta: SEITTC ‐ Secretaria de Estado dass Infraestruturas, Transportes e Comunicaçõees / MEE; Fontte: ICP‐ANACOM
M;
Comissão Euro
opeia
Nota: Os valorres para 30 Mb
bps e para 100 Mbps são iguaiis uma vez que
e as tecnologiass de banda largga que suportam
m velocidades de
d
download iguaais ou superiores a 30 Mbps também suporttam velocidade
es iguais ou superiores a 100 M
Mbps (FTTH / Euro
E
DOCSIS 3.0
0/

8




pulação de zo
onas rurais com
c
coberturra de banda larga rápida e ultrarrápidda:
Pop
o Zona Norte (28,0%); Zona Centroo (55,2%); Zo
ona Alentejo e Algarve (116,0%)18,
Sen
nsibilização de
d PME e capacitação dee agentes de promoção da econom
mia digital (programa PM
ME
19
Digital ):
o 13 "Road
dshow PME Digital" realiizados
o 289 PMEE’s participarram nos "Rooadshow PME Digital" rea
alizados (um
ma média de 22,2 PME po
or
evento)
o 61.225 visitas
v
ao site
e PME Digita l (previstas 72.000
7
para finais
f
de 20114)
o 365 pediidos de escla
arecimento ssolicitados ao
o PME Digita
al
o 841 brocchuras PME Digital
D
envia das
o 1.206 ch
hamadas rece
ebidas no Caall Center da PME Digital

Ainda nestee âmbito de intervenção e, com o obbjetivo de prromover a crriação de conndições para
a o retorno do
d
investimentto nos bens culturais e in
nformativos nacionais, fo
oi cumprido o plano de aação previsto
o e instituídaas
as linhas po
olíticas orienttadoras do “Plano
“
Estrattégico de com
mbate à viola
ação de dire ito de autor e dos direito
os
20
conexos” . Embora agu
uardando decisão politicaa para o pro
ocesso de publicação, foi também concluída, nestte
período, a legislação sobre direitos de autor e d ireitos conexxos.
dade desenvvolvida para melhorar a confiança e a segurannça das rede
es e serviço
os,
Acresce refferir a ativid
sublinhando
o as ações destinadas
d
à criação doo “centro de
e reporte de
e incidentes e de gestão
o operacional
agregada, d
das redes e serviços de
e comunicaçções eletrón
nicas, incluin
ndo a internnet”, ao planeamento de
d
“exercícios de preparaçção de redess e serviços”” (Cyber Eurrope 2014) e as medidass destinadass à criação do
d
G
de Risco”.
R
Toda s as ações previstas
p
forram desenvoolvidas sob a liderança e
“Sistema Nacional de Gestão
coordenaçãão do ICP‐AN
NACOM, de acordo com oos cronogram
mas definidos.
mento em In
nvestigação e Desenvolviimento (I&D
D) e Inovação
o 21
3.2 Investim
Nos termoss do program
ma definido e, das comppetências atribuídas, a Fundação
F
paara a Ciência
a e Tecnologgia
(FCT) assegura a coordenação e din
namização ddesta área de intervençã
ão, sistematiizando a info
ormação para
reporte.

LTE).
18
Entidade qu
ue reporta: SEITTC ‐ Secretaria de Estado dass Infraestruturas, Transportes e Comunicaçõees / MEE; Fontte: ICP‐ANACOM
M;
dados referentes ao 3º Trimeestre 2013
Nota: Nas Zon
nas Açores e Madeira
M
a rede ainda
a
não está instalada, mass existe a mesm
ma obrigação dee cobertura de
e mais de 50% da
d
população nass zonas rurais, que
q se prevê esstar concluída nno final de 2014
4 (Açores) e 201
15 (Madeira
19
PME DIGITA
AL – Programa promovido
p
pelo
o IAPMEI e pelaa ACEPI destinaado a estimularr a inclusão dass empresas na economia
e
digital,
em particular as microemprresas e as peq
quenas e médi as empresas (PME), permitin
ndo o acesso, em condições especiais, a um
u
conjunto de produtos e serviiços digitais, vissando aumenta r a sua produtividade e compe
etitividade
Entidade que reporta: IAPMEEI ‐ Agência parra a Competitiviidade e Inovaçãão, I.P.
Fonte: IAPMEII / PME Digital
20
Entidade qu
ue reporta: IGAC
C ‐ Inspeção Ge
eral das Atividaddes Culturais / SEC
21
Coordenaçãão e reporte sob
b a responsabilidade da FCT ‐ Fundação para a Ciência e Teccnologia
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O plano de trabalho parra esta área de
d intervençção incluiu trrês temas:
Na interven
nção definid
da com objetivos de Forrtalecer a in
nvestigação e a capacidaade de inovvação em TIC,
apoiar e estimular a invvestigação e inovação eem áreas em
mergentes e promover
p
a investigação
o aplicada, foi
f
o o processo
o de identificação dos ppontos focais das entida
ades responssáveis pela execução daas
dinamizado
diversas meedidas previsstas e, realiza
adas diversaas reuniões de
d trabalho para
p
discutir e consensua
alizar as açõees
necessárias à sua boa execução.
e
Tra
atou‐se de uum trabalho prévio de re
eflexão e de concertação
o de objetivo
os,
importante para identiificar uma liinha de direeção comum
m e suficienttemente robbusta para que
q possa seer
reconhecidaa e apropriaada pelas várias entidad es responsáveis e peloss principais aatores das áreas cobertaas
pelas medid
das a executaar.
Como princcipais resultados, sublinha‐se:








Reaalizado um painel espe
ecífico sobree as TIC en
nquanto tecnologias traansversais na
n “Estratégia
Naccional de Invvestigação e Inovação ppara uma Esspecialização
o Inteligentee – ENEI” no âmbito daas
"Jorrnadas de Reeflexão Estra
atégica" realiizadas a 7 de
e outubro de 2013,
Con
nstituída a base de dados
d
harm
monizada, co
om identificcação de ggrupos/unida
ades de I&
&D
partticipantes em
m projetos TIC
T da FCT e ddo 7º PQ, no
o âmbito da ação Mapeaamento da I&
&D e Inovaçãão
em TIC,
Reaalizadas reun
niões iniciais para constittuição de "TTask‐force FC
CT para a I& D e Inovação
o em TIC", no
n
âmb
bito da ação Acompanhamento e reflexão so
obre ações FCT
F com vissta a fortale
ecer I&D e a
cap
pacidade de inovação em TIC,
Reaalizadas as primeiras
p
reu
uniões visanndo constitu
uição de grupo de trabaalho envolve
endo diverso
os
dep
partamentos ministeriaiss e entidadees, no âmbiito da ação Articulaçãoo na promoçção da I&D e
Inovvação em TIC
C para a Age
enda Portugaal Digital.

Com a medida destinad
da a Estimula
ar o desenvoolvimento e a oferta de serviços avannçados, a Age
enda Portuggal
Digital prettende sobreetudo, promover o deseenvolvimentto da produ
ução e da ooferta de ap
plicações com
conteúdos e serviços qu
ue acrescenttem valor ecconómico e que
q utilizem
m o potenciall oferecido pelas
p
redes de
d
nova geraçãão (RNG).
Referem‐see aqui as prin
ncipais ações e resultadoss:




Reaalizadas as reeuniões inicia
ais para consstituição de "Task‐force FCT para a I&
&D e Inovaçã
ão em TIC" no
n
âmb
bito da ação Acompa
anhamento e reflexão sobre açõ
ões FCT coom vista a estimular o
dessenvolvimentto e a oferta de serviços avançados,
Reaalizadas as primeiras
p
reu
uniões visanndo constitu
uição de grupo de trabaalho envolve
endo diverso
os
dep
partamentos ministeriaiss e entidadees, no âmbiito da ação Articulaçãoo na promoçção da I&D e
Inovvação em TIC
C para a Age
enda Portugaal Digital.

Em matériaas como a e‐Ciência e internet doo futuro , a Agenda Po
ortugal Digittal pretende
e estimular o
desenvolvim
mento de insstrumentos de
d apoio às aatividades daa comunidad
de científica e à inovação
o, promover o
apoio ao ttrabalho collaborativo à distância, computação
o científica voluntária, o acesso às
à bibliotecaas
científicas d
digitais e aos repositório
os de acessoo aberto, de resultados dos projetoss I&D, outra
as publicaçõees
académicass e de dados,, bem como promover a I&D na área da computa
ação em nuveem.

10

nio da “ Inteernet das coisas” a Agennda pretende
e promover a I&DT na “IInternet dass Coisas”, bem
Já no domín
como uma indústria naccional de “Co
oisas ligadass à Internet”. Em simultâneo, refere‐‐se a promoçção da criaçãão
de infraestrruturas públlicas de coisas ligadas à Internet de
e diferentes domínios inncluindo, porr exemplo, os
o
domínios d
das “Cidadees Inteligentes”, “Transsportes Inte
eligentes”, “Redes Eneergéticas Inteligentes” e
“Cuidados d
de Saúde Inteeligentes”.
Tendo presente estas liinhas de inte
ervenção e, os cronogramas de operracionalizaçãão previstos,, apresentam
m‐
se as princip
pais ações e resultados:










A
Aberto às Publicaçções e aos Dados
D
resulta
antes de I&D
D financiada pela FCT: em
Polííticas para Acesso
fasee final de insstituição (em revisão finaal, depois de processo de
e discussão ppública),
Inicciativas nacio
onais e intern
nacionais rellacionadas com políticas de infraestrruturas digitais de apoio à
inveestigação e de acesso à informaçãoo científica: participação
o direta em Grupos de Trabalhos da
d
"Sciience Europe" sobre "A
Acesso Abertto às Publicaações" e sob
bre "Acesso Aberto aos Dados" e no
n
pro
ojeto ERA NETT "E‐Infranett", dedicado a políticas de
d infraestrutturas eletrónnicas de I&D,
Aco
ompanhamen
nto e reflexxão sobre ações FCT na e‐Ciência: realizadaas reuniões iniciais parra
&D e Inovação em TIC",
con
nstituição de "Task‐force FCT para a I&
Artiiculação na promoção da I&D e Innovação em TIC para a Agenda Poortugal Digittal: realizadaas
prim
meiras reuniiões visando
o constituiçãoo de grupo de trabalho envolvendoo diversos de
epartamento
os
min
nisteriais e en
ntidades,
Aco
ompanhamen
nto e reflexã
ão sobre açõões FCT na área da “Internet das Coi sas” e Intern
net do futuro
o:
realizadas reuniões iniciais para
p
constituuição de "Task‐force FCT para a I&D e Inovação em
e TIC",
Artiiculação na promoção da I&D e Innovação em TIC para a Agenda Poortugal Digittal: realizadaas
prim
meiras reuniiões visando
o constituiçãoo de grupo de trabalho envolvendoo diversos de
epartamento
os
min
nisteriais e en
ntidades.

3.3 Melhoraar a Literaciaa, Qualificaçções e Inclusãão Digitais222
Tal como naa área de inttervenção an
nterior, a FCTT dinamizou o processo de
d identificaação dos pon
ntos focais daas
entidades responsáveis pela execuçção das med idas da Agen
nda Portugal Digital que abrangem estas
e
matériaas
diversas reu
uniões de trrabalho. A 12 de setembro de 20
013 realizouu‐se uma 1ª reunião da
d
e liderou d
subcomissão desta área de interve
enção. Trata ‐se de um trabalho
t
pré
évio de refleexão e de co
oncertação de
d
mportante para identificcar uma linh a de direção
o comum e robusta quee possa ser reconhecida
r
objetivos im
e
apropriada pelas várias entidades re
esponsáveis e pelos principais atoress das áreas coobertas pela
as medidas.
Com o objjetivo de Melhorar
M
a Literacia, Quualificações e Inclusão Digitais, a Agenda Po
ortugal Digittal
identificou cinco medid
das, prevendo períodos dde execução diferenciado
os entre 20113 e 2015. No
N período em
mbora com níveis
n
de de
esenvolvimennto muito diferenciados
d
s, estiveram ativas as cinco
c
medidaas
análise, em
definidas:

22
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Dessenvolver competências para a Econoomia Digital,,



Pro
omover a disp
ponibilização
o e utilizaçãoo de e‐books (livros eletró
ónicos),



omover a incllusão digital e a utilizaçã o regular da Internet,
Pro



olítica de acessibilidadee para os conteúdos
c
e plataformaas digitais portuguesas
p
a
Deffinir uma po
disp
ponibilizar naa Internet,
Pro
omover a criaação e a digittalização ma ssiva de conteúdos.



A intervençção destinad
da a Desenvvolver comppetências para a Econom
mia Digital, pretende esssencialmentte
promover a utilização das TIC na educação e na formaçãão, desenvolvendo qual ificações avançadas e de
d
talento parra a Econom
mia Digital, nomeadame
n
ente de níve
el superior e com a esppecialização adequada às
à
necessidadees da compeetitividade global. Uma ddas iniciativas previstas passa pelo lançamento da Academia
Digital, quee visa dotar os
o formando
os de conhe cimentos prráticos e avançados na ggestão digita
al de negócio
os
(incluindo ccomercio eletrónico, marrketing digitaal, desenvolvvimento de produtos
p
e sserviços digittais, legislaçãão
e propriedaade digital, teecnologia e empreended
e
dorismo).
Destaque ainda para os trabalhos exploratórioos para o lan
nçamento da
a Coligação N
Nacional para o aumentto
egabilidade ccom base naa “Grand Co
oaltion for D
Digital Jobs” lançada pela
das compettências TIC e da empre
Comissão Europeia, em março de 20
013.
Neste domínio sublinham‐se os prrincipais res ultados da Academia
A
PME (para aalém de alguns trabalho
os
preliminarees de reflexão
o e alinhame
ento concepptual sobre o projeto parra a Academ
mia Digital) qu
ue traduzem
m‐
se em:



12 "Workshops de capacita
ação de age ntes para a economia digital"
d
realizzados (100%
% dos evento
os
23
previstos para 2013)
2
,
1299 agentes forrmandos noss "Workshopp de capacitaação de agen
ntes para a eeconomia diggital" (mais 29
2
244
quee o previsto inicialmente para 2013) .

No âmbito das atividad
des desenvo
olvidas para promover a disponibilização e utillização de e‐books
e
(livro
os
25
eletrónicos)) , destacam
m‐se os seguintes indicaddores:



23

24

Peso dos e‐Boo
oks no acervvo de Livross adaptadoss pelos Centtros Produtoores Especia
alizados: 100
00
ooks para 5200 livros ada
aptados (30000 braille + 2200 áudio),
eBo
Peso dos e‐Bookks na oferta editada anuaalmente de Livros em Po
ortuguês Euroopeu: inferio
or a 1%.

Entidade qu
ue reporta: IAPM
MEI ‐ Agência para
p
a Competittividade e Inovaação, I.P.; Fonte
e: IAPMEI / PM E Digital

idem
Entidade que reporta: FCT ‐ Fundaçção para a Ci ência e a Teccnologia, I. P..; Fonte: Bibliioteca Nacion
nal, Serviços de
d
Leitura Especcial
25
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Para promover a incllusão digital e a utilizzação regulaar da Internet26 e, noo âmbito das atividadees
desenvolvid
das, sublinhaa‐se:







Aprresentação da
d 1ª fase de lançamen to da "Red
de TIC e Sociedade" no âmbito de um Program
ma
naccional de Inteervenção na área da Incluusão e Literaacia Digital, em
e 29 de outtubro de 201
13,
Promoção do "Diploma de Competênccias Básicas em Tecnologias de Infoormação (DC
CB)”: inscrito
os,
4 centros em
missores do DCB; realiza
ada e concluuída a revisã
ão técnica da
d
ativvados ou reaativados 124
plattaforma de emissão
e
do DCB
D e do ma nual do Form
mador,
Reaalizada em 30
0 de outubro
o de 2013, a 1ª reunião para a constituição do G
Grupo de tra
abalho para a
inteervenção na área da Incclusão e Liteeracia Digitaais realizada em 30 de O
Outubro de 2013, com a
participação dee interlocutores de orgganizações públicas e privadas (Liibre Office Portugal, CD
DI
Porrtugal e GMCS); deverão
o vir a integgrar este grrupo, o Conselho Nacioonal para a promoção do
d
volu
untariado e o Ministério da Solidarie dade e da Se
egurança Soccial.
Partticipação dee Portugal no "Trans‐eeFacilitator",, projeto europeu parra o reconh
hecimento da
d
form
mação dos facilitadores
f
de competêências digitaais (e‐facilita
adores). No âmbito do projeto
p
foram
realizadas as seeguintes ativvidades: levaantamento das
d necessid
dades formaativas dos fo
ormadores TIC
ortugal; trad ução e adap
ptação de 5 módulos
m
do ccurrículo para a formaçãão
noss Espaços Intternet em Po
voccacional (VETT4 e‐i); FCT será
s
líder do WP6 fase do piloto de implementaçção e teste deste
d
currículo
em três países (Alemanha,
(
Letónia
L
e Po rtugal),

Com o objjetivo de definir
d
uma política dee acessibilidaade para os
o conteúdoos e platafo
ormas digitaais
27
portuguesas a disponib
bilizar na In
nternet , fo i publicado um estudo para Avaliaação dos Síttios Web daas
Instituiçõess do Ensino Superior. Fo
oi também ccriado um grupo de trabalho para promover a a adoção de
d
bre as diretrizes de acesssibilidade aplicadas à We
eb que potennciem um ace
esso universal
medidas leggislativas sob
aos conteúd
dos e platafo
ormas dispon
nibilizadas.
Já no que se refere à atividade desenvolvidda para pro
omover a criação e a digitalização
o massiva de
d
288
conteúdos , destaca‐see:





Criaado grupo de
d trabalho (que inclui nesta fase, a Biblioteca
a Nacional dde Portugal,, ACEPI, DGE,
Direeção Geral do Livro, do
os Arquivoss e das Bibliotecas, devvendo vir a incluir outras entidadees
con
nsideradas ap
propriadas numa
n
fase suubsequente), no âmbito da ação Criaação e partillha pública de
d
con
nteúdos de cultura digital em Língua Portuguesa,
Proposta de ideentificação, reconhecime
r
ento e divulggação de pro
ojetos (“boass práticas”) em
e análise, no
n
bito da ação Plataformass digitais de cconteúdos em
e Língua Po
ortuguesa,
âmb
Proposta de co
onceção de uma
u
medidaa de promoçção da digita
alização e diisponibilizaçã
ão pública de
d
ais em análisse.
aceervos culturais patrimonia
.

26

Entidade q
que reporta: FCT
F ‐ Fundação
o para a Ciênccia e a Tecnologia, I. P.
Entidade q
que reporta: FCT
F ‐ Fundação
o para a Ciênccia e a Tecnolo
ogia
28
idem
27
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3.4 Combatte à Fraude e à Evasão Fiiscais, Contrributivas e Prestacionais29
Nos termos da RCM 112/2012, reconhece‐se
r
e o combatte à fraude e à evasãoo fiscais, co
ontributivas e
prestacionaais, como árrea de intervenção da Agenda Po
ortugal Digital e refere‐‐se que “Ass TIC deverã
ão
desempenhar um papeel decisivo no
n combate à fraude e à evasão fiscais,
f
contr
tributivas e prestacionaiis,
contribuind
do para a redução da economiaa paralela, e simplificcação das obrigações declarativa
as.
Simultaneam
mente, deveerão contribu
uir para o aaumento da eficiência e da transparrência das organizações e
introdução de melhoriass funcionais em todos oss processos, desde
d
a comp
pra até ao p agamento”.
e‐se conferir um impulso
o significativo
o a iniciativaas e ações qu
ue contribuam
Com as Medidas previsttas pretende
nte para estees objetivos.
decisivamen
As prioridad
des transposstas para o Plano de açãoo de 2013, fo
ocaram quatrro temas:


Refformar o regiime de faturação (medidda 3.4.2),



4.3),
Caixxa postal eleetrónica obriggatória para sujeitos passsivos de IRC e ou de IVA (medida 3.4



Caixxa postal eleetrónica obriggatória para sujeitos passsivos de IRC e ou de IVA (medida 3.4
4.3),



Caixxa postal eleetrónica na re
elação com a segurança social (medida 3.4.4)30,



Com
mbate à fraaude e evassão contribuutiva e presstacional, e comunicaçãão automátiica de ilícito
os
31
(meedida 3.4.5) .

As ações p
previstas no âmbito das medidas C aixa postal eletrónica na
n relação ccom a segurrança social e
Combate à fraude e evasão contrib
butiva e presstacional (3.4
4.4) e, Comu
unicação auttomática de ilícitos (3.4.5
5)
foram recalendarizadas para 2014.

Já no que sse refere à in
ntervenção destinada
d
a Reformar o regime de fa
aturação (m
medida 3.4.2) para institu
uir
um regime regulador da transmissã
ão eletrónicaa dos eleme
entos das fatturas, dos aggentes econó
ómicos para a
Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e criar a obrigação
o, dos agente
es económiccos, de comu
unicação à AT
A
(principalmente por viia eletrónica
a) dos docuumentos de transporte das mercaddorias em circulação,
c
o
os
resultados ssão os seguin
ntes:





29

30
31

Con
ncluída a med
dida "Reforççar o regime da faturação
o" (grau de conclusão
c
daa medida = 10
00%),
2M
Milhões de co
onsumidores finais solicittaram inserçção do número de identifficação fiscal na fatura em
20113 (dados de novembro),,
2,5%
% de aumen
nto no valor do
d IVA liquiddado nos secctores que co
onferem direeito ao bene
efício, desde a
entrada em vigo
or do novo regime de fatturação,
municadas meensalmente por via eletrónica.
3000 Milhões de faturas com

Área de inttervenção com
m coordenaçã
ão sobre a ressponsabilidade
e da AT – Auto
oridade Tributtária
Entidade qu
ue reporta: MSE
ESS - Ministro da Solidariedade
e, Emprego e Se
egurança Socia
al

idem
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No domínio
o da Caixa postal
p
eletró
ónica obrigattória para sujeitos passivos de IRC e ou de IVA
A destinada a
uniformizarr os procedimentos e proceder à d esmaterializzação gradua
al das notificcações aos contribuintees,
através da u
utilização da caixa postall eletrónica, os resultado
os são os seguintes:




Con
ncluída a meedida "Caixa postal eletrrónica obrigaatória para sujeitos
s
passsivos de IRC e/ou de IVA
A"
(graau de conclusão da medida = 100%),
8199.177 Contrib
buintes com obrigação leegal aderiram
m à caixa posstal eletrónicca,
3000.000 Contrib
buintes aderiram à caixa postal eletró
ónica sem se
erem obrigaddos por lei.

3.5 Resposttas aos Desaafios Societaiis32
Nesta área de interven
nção e, sem prejuízo daa necessidad
de de reprog
gramação dee algumas das
d atividadees
inicialmentee previstas, foram iniciados os contaatos para esstruturar mecanismos dee reporte ágeis e eficazees,
sistematizando‐os em fu
unção das ne
ecessidades e objetivos da
d Agenda Portugal Digittal.
unstâncias, sublinham‐se
s
e apenas as aações e resulltados cujo reporte foi poossível sistem
matizar.
Nestas circu
No domínio
o da respostaa ao desafio Melhor Eduucação33, a atividade
a
dessenvolvida ceentrou‐se esssencialmentte
no objetivo
o de consoliidação da re
ede unificadda da educaação (RUME). Trata‐se dde uma inte
ervenção qu
ue
pretende in
ntegrar a rede de dados das
d escolas, organismos do MEC e RC
CTS e desenvvolver uma rede
r
unificad
da
de voz para o MEC. A reeconfiguração da rede esstá prevista para
p
2014.
posta ao desa
afio Melhor Saúde34 a attividade dese
envolveu‐se essencialme
ente em torn
no
No que se rrefere à resp
de quatro teemas:


Con
nsolidação daa infraestruttura de supoorte ao Sistema de Informação para a Saúde (medida 3.5.33
3),
com
m o objetivo de promove
er a atualizaçção da infraestrutura tecn
nológica do M
Ministério da Saúde (MSS),



Evo
olução dos sistemas de in
nformação dde suporte à prestação de cuidados dde saúde (medida 3.5.34
4),
com
m o objetivo de promove
er o desenvoolvimento de um único sistema de infformação pa
ara suporte ao
a
utente e às ativvidades clínicas e adminnistrativas do
os diferentes níveis de pprestação de
e cuidados de
d
saúde, com uma arquitetura
a centrada nno cidadão, multidisciplin
m
nar e multi‐innstituição,
Plattaforma de Dados
D
de Saú
úde (medidaa 3.5.35) com
m o objetivo de promoveer o seu dese
envolvimento,
estrruturando um
m sistema de partilha dee dados de saúde, que oss apresenta aos diferenttes agentes da
d
prestação de cuidados
c
(utentes, proffissionais do
o SNS e de
e fora do SSNS), atravé
és de portaais
esp
pecíficos, segguros e conte
extualizados,, a partir dass instituiçõess locais ondee permanece
em guardado
os,
criaando um rep
positório de informaçãoo clinica anonimizada no
o âmbito da Direção‐Ge
eral da Saúde,
para os fins de saúde
s
públicca consignad os na missão
o desta autoridade, e
Prescrição e req
quisição eletrónica desm aterializada..





32

33

34

Área de inteervenção com coordenação
c
so
obre a responsaabilidade da AM
MA – Agência pa
ara a Modernizzação Administrrativa
Entidade quee reporta: DGEEC ‐ Direção‐Geral de
d Estatísticas dee Educação e Ciên
ncia / MEC
Entidade quee reporta: SPMS – Serviços Partilhados do Ministérrio da Saúde / MSS
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n domínio da
d Consolidaação da infraestrutura de
d
O ponto dee situação das principaiss ações deseenvolvidas no
suporte ao Sistema de Informação para
p
a Saúdee, é como seggue:





Miggração dos sistemas
s
RHV ‐ Recursoos Humanoss e Vencimentos para uum único sisstema centrral
(RH
HV2): concluído (100% da
as instituiçõees de saúde abrangidas),
a
Con
nsolidação de
d sistemas e infra‐esttruturas de unidades hospitalares
h
num único
o por Centrro
Hosspitalar: a deecorrer,
Cen
ntralização da infra‐estrutura de supoorte aos cuid
dados primárrios da ARS N
Norte: conclu
uída (todos os
o
centros de saúd
de da ARS No
orte abrangiddos),
Procedimento aquisitivo
a
para a Rede Innformática da Saúde (RIS
S): a decorre r a 3ª fase (d
de 3 fases) do
d
Diálogo Concorrencial.

No domínio
o da Evolução dos sistem
mas de inform
mação de suporte à presstação de cuuidados de sa
aúde, o pontto
de situação das ações desenvolvidas, é como seegue:






Sub
bsistema adm
ministrativo hospitalar
h
SO
ONHO V2: "ro
oll out" a deccorrer (2 insttituições miggradas),
Sub
bsistema clín
nico multidissciplinar hosspitalar (SClinico): desen
nvolvimento concluído (em
(
produçãão
em 70% das instituições hosspitalares),
Sub
bsistema clínico multidiscciplinar de cuuidados prim
mários: desen
nvolvimento a decorrer,
Sub
bsistema adm
ministrativo para
p
cuidadoos primários:: desenvolvim
mento a decoorrer,
Deffinição da arq
quitetura: a decorrer.
d

No domínio
o da Plataforma de Dadoss de Saúde, o ponto de situação
s
das ações desennvolvidas, reffere:










e‐Bo
oletim infanttil: desenvolvimento conncluído (em fase
f
de generalização),
Resumo Clínico
o do Utente (RCU): deseenvolvimentto concluído (em "roll oout"; 4,7 milhões de RC
CU
criaados ‐ cerca de
d 50%),
17000 acessos /d
dia por Utenttes a áreas reeservadas naa Plataforma
a de Dados d e Saúde (PDS),
32.0000 profissio
onais de saúd
de (autenticaados) acederram à Platafo
orma de Daddos de Saúde
e (PDS),
14.0000 acessoss / dia à Plataforma de Dados de Saúde (PDS), por profissiona
ais de saúd
de
(auttenticados),
1,7 Milhões dee acessos acumulados à Plataforma de Dados de
d Saúde (PPDS), por profissionais de
d
saúde (autenticcados),
de (PDS),
5800 instituiçõess de saúde liggadas à Plataaforma de Daados de Saúd
95%
% das institu
uições de saú
úde ligadas à Plataforma de Dados de Saúde jáá acederam e partilharam
info
ormação,
Maiis de 850 mill utentes reggistados na PPlataforma de Dados de Saúde
S
(PDS)..

Por fim e no
o domínio daa Prescrição e requisiçãoo eletrónica desmaterializ
d
zada, o pontoo de situação é o
seguinte:



p
eeletrónica on
nline de med
dicamentos ((com verifica
ações onlinee):
Novva aplicação central de prescrição
dessenvolvimentto concluído (disponibilizzada a nível nacional),
70.0000 receitas / dia emitidas online pe la nova apliccação central de prescriçãão eletrónica online de
med
dicamentos (representan
ndo 25% dass receitas),
16





d receita dee medicamen
ntos (incluindo dispensa com conferência online e
Dessmaterializaçção do ciclo da
e
fatu
uração eletró
ónica): piloto
o em 4 locaiss de prescrição (2 centros de saúde e 2 centros hospitalares)
h
em 50 farmácias,
Módulo centraal de prescrrição de cuiidados resp
piratórios do
omiciliários ((CRD) com validação de
d
nformidade com
c
as norm
mas de orie ntação clínicca da DGS (indutoras
(
d e melhoria das práticass):
con
dessenvolvimentto concluído
o e dispon ibilizado a nível nacional (em prrocesso de adoção: 30
00
prescrições / dia).

mo e internacionalizaçãoo das TIC35
3.6 – Empreeendedorism
mércio interrnacional com
Nesta área de intervenção pretend
de‐se promovver a melho
oraria dos aspetos de com
países terceeiros, reforççar a cooperação internnacional em I&D e Inovvação, em pparticular co
om os PALOP,
Internacionalizar as em
mpresas do se
etor das TICC, promover iniciativas de divulgaçãoo da excelên
ncia na ciênccia
portuguesa no exterior e utilizar oss investigadoores no exterrior como plataformas dde internacio
onalização do
os
produtos p
portuguesess, bem com
mo estimullar o dese
envolvimento
o de conssórcios e agrupamento
a
os
complemen
ntares de em
mpresas. A governação
g
da Internet é ainda um
m tema pilarr, tendo em
m conta o seeu
modelo mu
ultistakehold
der, onde oss governos se encontraam em pé de
d igualdadee com o se
ector privado,
sociedade ccivil e as com
munidades té
écnica e acaddémica. Urge
e assim, aum
mentar a voz dde Portugal neste modelo
de governaçção.

o da Internet
Governação
Foram deseenvolvidas ass seguintes ações:







E
(Iniciativa europpeia do IGF ‐ Internet Go
overnance Foorum da ONU), Lisboa, de
d
Reaalização do EuroDIG
20 a 21 de junho de 2013,
Membro do MA
AG (Multistakkeholder Advvisory Group
p to the Secre
etary‐Generaal of UN) do IGF 2013,
Partticipação no IGF 2013,
Partticipação no
o WTPF (Wo
orld Telecom
mmunication Policy Foru
um) 2013 daa União Inte
ernacional de
d
Teleecomunicaçõ
ões
Partticipação no
o WSIS+10 MPP (Worrld Summit on the In
nformation Society Mu
ultistakeholdeer
Prep
paratory Pla
atform);
Partticipação nass reuniões do GAC (Goveernment Advvisors Commiittee) realizaadas nas 3 reeuniões anua
ais
da IICANN (Interrnet Corporation for Assiggned Namess and Numbe
ers);

35

Coordenaação asseguraada por repre
esentantes dda sociedade civil através de Rui Paivaa (cf 2ª reun
nião do Grup
po
Permanente de 18 setemb
bro 2013)
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o do setor TIC,
T destacam
m‐se as segu
uintes ações e
Assim e no que se refeere ao reforçço da internaacionalização
resultados366:


21 aações de pro
omoção da Oferta
O
Portugguesa realizadas, envolve
endo empressas do setor das TIC,



1277 empresas do
d setor das TIC
T participaaram nas açõ
ões de promo
oção da Oferrta Portugue
esa,



33 aações de cap
pacitação de empresas poortuguesas com
c
a particiipação de em
mpresas do Setor
S
das TIC
C,



2099 empresas do
d Setor das TIC participaaram em "ações de capaccitação de em
mpresas",



58 projetos de
d internaciionalização submetidoss por empresas TIC (correspond
dentes a um
inveestimento to
otal elegível da ordem d os 18 milhões de euros e a um inceentivo global de 9 milhõees
de eeuros, a execcutar entre 2013‐2015),
2



10667 empresass TIC encarte
eiradas pelaa AICEP (ou seja, empre
esas que se relacionam com a AICEEP
num
ma base regu
ular para apo
oio à sua inteernacionalizaação),



7655 oportunidades de negócios divulgaddas para o Se
etor das TIC.

Ainda e, co
omo se referre na RCM 112/2012,
1
n a parte que
e enquadra a necessidadde da revisão do anterio
or
programa A
Agenda Digital 2015, a nova Agendda Portugal Digital atribui relevânccia significattiva ao maio
or
envolvimen
nto do setor privado
p
e da sociedade ccivil para cum
mprir os seuss grandes obj
bjetivos.
“(…) torna‐se neccessária uma
a revisão da Agenda Dig
gital 2015, prromovendo o seu alinham
mento com os
o
objettivos definidos pelo Govverno para o reforço da
d competitividade e daa internacion
nalização da
as
emprresas nacionais, em espeecial das peqquenas e méédias empre
esas (PME), aatravés da inovação
i
e do
d
emprreendedorism
mo qualificad
do (…).
Esta revisão tem
m também em conta o atual con
ntexto económico e soocial, onde a aposta no
n
desen
nvolvimento da Economiia Digital e nna Sociedadee do Conhecimento devee preparar o país para um
m
novo modelo de atividade ecconómica, ceentrado na inovação e no conhecim
mento, como
o base para a
dispo
onibilização de
d novos prrodutos e seerviços de maior
m
valor acrescentado
a
o e direcion
nados para os
o
mercados interna
acionais, prin
ncípios consttantes na prresente resollução, que aaprova a Ageenda Portugal
Digita
al, que deixa
a de estar centrada apennas na ação do
d Governo e da Adminisstração Públlica, passand
do
a ter um forte envvolvimento do
d setor privaado, em espeecial, das entidades ligaddas ao setor das TIC.
a‐se, assim, de uma ageenda com foorte compro
omisso públicco e privadoo, com objetivos e meta
as
Trata
ambiiciosas, no seentido de co
olocar Portuggal como um
m dos países mais avanççados da UE
E na Economia
Digita
al. (…)
Nestas circunstâncias e,
e procurand
do ilustrar aas dinâmicas privadas que
q se mannifestam nesstes domínio
os
incluem‐se neste repo
orte, a titulo
o de exempplo e de demonstração,, três iniciattivas protaggonizadas po
or
entidades p
privadas, com
m objetivos e resultadoss alinhados com a Agen
nda Portugal Digital, em particular no
n
que respeita aos domínios da intern
nacionalizaçãão do setor das
d TIC.



36

o de internaccionalização da Visionboxx
O processo
A liderança, já multi‐in
ndústria, da W
WeDo em Re
evenue Assurance
O trabalho da Vortal no
o âmbito da Associação das
d Plataform
mas Digitais da Europa (E
EUPLAT)

Entidade qu
ue reporta: AICE
EP Portugal Glo
obal, E.P.E. - Ag
gência para o In
nvestimento e Comércio
C
Externno de Portugal
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mação de esttratégias em
mpresariais de
d inovação e
Trata‐se dee dois reconhecidos casos de sucessso na afirm
inserção em
m mercadoss globais so
ofisticados e exigentes, através de
e soluções iintegradas de
d alto valo
or
acrescentad
do e, de um
m caso de prrojeção das vantagens de
d liderança adquiridas no mercado
o nacional em
dinâmicas ccoletivas de valorização
v
do
d mercado eeuropeu.
São três exxemplos de iniciativas que
q projetam
m o capital intelectual nacional e proporciona
am um efeitto
demonstrad
dor muito reelevante parra o reforço da credibilid
dade da indú
ústria portugguesa do TIC
C no mercad
do
mundial.
as souberam
m utilizar, co
om sucesso, as linhas ppúblicas de incentivos ao
a
Acresce refferir que estas empresa
investimentto, nomeadaamente os Sistemas de I ncentivos à Inovação e à Investigaçãão e Desenvvolvimento do
d
QREN.
O pro
ocesso de intternacionalização da Vissionbox (we
ebsite: www.vison‐box.ccom )
A Visson‐box é uma empresa
a fundada eem 2001, co
om negócio no domínio da visão co
omputacionaal,
biométrica e sisttemas de se
egurança el etrónica. A empresa esstá sedeadaa em Lisboa e dispõe de
d
érica Latina, Qatar, Taiilândia e Alemanha) e é
preseenças em diversos pontos do globbo (UK, Amé
recon
nhecida, pelo
o IAPMEI, co
om o estatuuto PME Líde
er37, consecu
utivamente desde 2010, tendo aind
da
38
receb
bido a distinçção PME Excelência em
m 2012.
Identtifica como missão
m
apoia
ar os Governnos, as autoridades de controlo
c
de fronteiras, aeroportos
a
o
ou
outraas organizaçõ
ões que dese
ejem melhorrar a seguran
nça (seguran
nça pública) e é líder no fornecimentto
de so
oluções de identidade eletrónica,
e
ggestão inteligente da se
egurança e sistemas de
e controlo de
d
alfândegas autom
matizados qu
ue respeitam as normas ICAO em vigo
or.
Dispõ
õe de um portfolio de soluções preemiadas que
e inclui esta
ações de reggisto biométrico ao vivo,
quiossques de verificação
v
documental,
d
, dispensad
dores digitais de docuumentos e sistemas de
d
perso
onalização, desde
d
unida
ades biométtricas portátteis e manuais até pórtticos digitais biométrico
os
inteligentes (ABC eGates).
No seu percurso
o, a Vison‐bo
ox tem asseegurado um processo de
d internacioonalização cada
c
vez maais
robussto e susten
ntado. Neste momentoo opera fron
nteiras automáticas em
m mais de 30
3 aeroporto
os
intern
nacionais, prrocessando mais
m de 30 m
milhões de passageiros
p
por
p ano e tem
m mais de 3.000
3
sistemaas
de identidade eleetrónicos dessenvolvidos à volta do mundo.
A ativvidade deseenvolvida em
m 2013 perm
mitiu a expan
nsão do neg
gócio a paísees como a Estónia,
E
Rein
no
Unido
o, Qatar e EU
UA bem com
mo a implantaação em Porrtugal de 24 ABC eGates de nova gerração no novvo
cais d
do Terminal 1 do Aeroporto de Lisboaa.
A lideerança, já multi‐indústria, da WeDo em Revenue
e Assurance (website:
www
w.wedotechn
nologies.com
m)

37
38

www.iapmeei.pt
idem
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A WeeDo Technolo
ogies, criada em 2001, inntegra a rede
e de PME ino
ovadoras da COTEC39 e é líder mundial
em ggarantia de receita e ga
arantia de nnegócio (“Uttilização de sistemas paara melhora
ar a eficiência
opera
acional e a gestão
g
de riisco"), forneccendo softw
ware e consu
ultoria especcializada parra analisar, de
d
formaa inteligentee, grandes qu
uantidades dde dados de uma organização, ajudanndo a anularr ou minimizaar
as in
neficiências operacionais e de neggócio, permitindo que as empresaas alcancem um retorn
no
signifficativo do seeu investime
ento através da proteção
o da receita e da reduçãoo dos custos.
Está ssedeada em Portugal e possui
p
escrittórios em 12
2 países dos 5 continentees. Trabalha com algumaas
das eempresas lídeeres nos seto
ores de varejjo, energia e financeiro, bem como ccom as 180 operadoras
o
d
de
teleco
omunicações de mais de
e 90 países, aatravés de mais
m de 500 profissionais aaltamente qualificados.
Em Ju
ulho de 2013
3, a empresa
a de analistaas de mercad
do Gartner nomeou a WeeDo Technologies como o
líder mundial, em
m termos de quota de m
mercado, no fornecimentto de soluçõões de Reven
nue Assurancce
nagement (FM
M) para os ooperadores de
d telecomun
nicações.
(RA) e Fraud Man
Tamb
bém o relató
ório intitulado
o ‘Market Shhare: Telecom
m Operationss Managemeent Systems (BSS, OSS an
nd
SDP),, Worldwide,, 2011‐2012’ coloca a coompanhia no
o top 50 dos fornecedo res globais de
d BSS, OSS e
SDP b
baseado na quota
q
de mercado (#41)..
O ano de 2013 terminou
t
com resultadoos sólidos, evidenciando
e
o que a estraatégia de ne
egócio para o
odo 2011‐201
15 está a serr implementaada com successo. Neste período, obtteve 20 novo
os clientes em
perío
5 novvos países, terminando 2013
2
com m
mais de 200 clientes
c
em 90
9 países e 5 continente
es e assinou 2
Acord
dos Globais de
d Grupo, co
om Operadoores de Teleccomunicaçõe
es muito releevantes, atin
ngindo a som
ma
de 122 acordos de grupo até à data.
Os reesultados ob
btidos, constituem uma bbase sólida para
p
insistir no reforço dda posição de
d liderança a
nível internacionaal no seu me
ercado, para aumentar a quota de mercado
m
globbal e para se afirmar com
mo
panhia de sofftware multii‐indústria.
comp
O traabalho da Vo
ortal (website: www.vorttal.biz ) no âmbito
â
da Asssociação daas Plataformas Digitais da
d
pa (EUPLAT))
Europ
Portu
ugal é o paíss líder na ad
doção da deesmaterializaação integra
al dos proce dimentos de
e contrataçãão
pública e a Europ
pa deu recen
ntemente paassos determ
minantes com
m vista à masssificação da
a utilização de
d
ologias que ajudem
a
a aumentar a ef iciência e o envolvimentto das PMEs na esfera da contrataçãão
tecno
pública.
ortal é uma empresa de
e tecnologiass de informação fundad
da em 20000 e líder em
m plataformaas
A Vo
ónicas de co
ontratação pú
ública e emppresarial. ‐ B2B (Businesss‐to‐Businesss) e G2B (Go
overnment‐to
o‐
eletró
Busin
ness).
Reconhecida pelo
o IAPMEI, co
om o estatutoo PME Líder,, consecutiva
amente desdde 2010 e co
om a distinçãão
e três anos consecutivoos (2010, 201
11 e 2012).
PME excelência em

39

www.cotecp
portugal.pt/
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úblico, as em
mpresas e o ccomércio tra
ansfronteiriço,
Num contexto dee maior articulação entree o sector pú
tornaa‐se cada veez mais evide
ente a neceessidade de salvaguardar a qualidadde dos serviçços prestado
os
peloss operadoress de plataforrmas eletrónnicas e a inte
eroperabilidade que perrmita um forrte contributto
para a criação de um Mercado Comum naa União Euro
opeia.
ns,
Nessee sentido, a Vortal liderou um gruupo de empresas concorrentes quee, com objettivos comun
encon
ntraram esp
paço para coo
operar no seentido de traazer mais valor aos Estaddos, às entid
dades públicaas
e às empresas. Foi então criada
c
a EUPPLAT –Europ
pean Association of Pu blic eTende
ering Platform
40
Providers .
etrónicas de Compras Púúblicas que foi
f criada parra
PLAT é a Asssociação Europeia de Plaataformas Ele
A EUP
contrribuir para a qualificaçã
ão do sectoor e para a disseminação de boaas práticas com
c
base na
n
experriência acum
mulada pelos vários assocciados. Foi fo
ormalmente constituída em 2013, ao
o abrigo da lei
da Béélgica e integgra como membros 10 pplataformas de contratação pública proveniente
es de 8 paísees
europ
peus. Estes operadore
es de plataaformas ele
etrónicas su
uportam maais de 3.00
00 entidadees
adjud
dicantes que executam milhares
m
de pprocedimenttos de aquisiçção, com maais de 500.00
00 operadorees
econó
ómicos, a graande maioria
a deles PMEss.
Junto
os, os memb
bros da EUPLLAT constitueem a maior rede de com
mpras públiccas eletróniccas em todo o
mund
do, tendo co
omo objetivo contribuirr para a dissseminação das melhoress práticas de
e contrataçãão
pública em geral e, compras eletrónicas
e
eem particularr.
o um dos prrimeiros resu
ultados, a EU
UPLAT publiccou um docu
umento intittulado "As novas diretivaas
Como
europ
peias de contratação pública e as opções disponíveiss no mercaado para garantir
g
um
ma
impleementação bem‐sucedid
b
a de contrattação públicaa eletrónica".
Por último,, destaca‐see a assinatura do Mem orando de Entendimen
nto entre o Estado de Minas Geraais
(Secretaria de Estado de
d Ciência, Tecnologia
T
e Ensino Superior de Min
nas Gerais ‐ Brasil), Centro UNESCO
O‐
ue atendam à
HIDROEX e a FCT, Minisstério de Educação e Ciêência sobre o desenvolvimento de cconteúdos qu
inclusão diggital e literaacia, e à Socciedade da IInformação e Conhecimento bem ccomo gestão
o das águas e
recursos híd
dricos e redes de inovaçção (03.09.22013). Esta in
niciativa con
ncorre diretaamente para
a o reforço da
d
cooperação
o em I&DI, co
om os PALOP
PS, no domínnio da divulgaação da língu
ua portuguessa na interne
et.
Em matériaa de promoção do empre
eendedorism
mo e de apo
osta na criação de start‐uups, em esp
pecial no seto
or
das TIC, a R
RCM 112/20
012, dá desttaque à iniciiativa +Empresas (medid
da 3.6.6) quue se insere no Program
ma
Estratégico para o Emprreendedorism
mo e Inovaçãão, +E+I41.
e o empreeendedorismo
o potenciand
do a criaçãoo de novass empresas e
A iniciativaa +Empresass42 promove
acelerando a sua dissem
minação através da apressentação, de
e forma integ
grada, dos in strumentos de

40

www.euplat.org/
Cf RCM nº 54/2011
42
Entidade q
que reporta IA
APMEI em cola
aboração com
m a Agência de
e Inovação, Ga
abinete de Cooordenação Na
acional do
Programa +EE+I
41
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nto dirigidoss aos empree
endedores, ppara as váriaas fases do ciiclo de vida ddas startups, desde a fasse
financiamen
inicial do prrojeto, passaando pelo arrranque da em
mpresa e o seu
s desenvolvimento.
nvolvidas no período destaca‐se a divulgaçã
ão e de ppromoção do
d programa,
Entre as aações desen
nomeadamente:
O p
portal da inicciativa +emp
presas43 lanççado a 15 de novembro
o de 2012 ‐ 74 000 visittas até 31 de
d
dezem
mbro de 201
13,
A d
divulgação no âmbito do
o roadshow
w nacional que
q decorreu
u nas unive rsidades naccionais (entrre
novembro de 2012
2
e fevvereiro de 2013) para informar os empreeendedores ou
o potenciaais
emprreendedoress sobre os in
nstrumentoss de financiaamento para
a as várias faases do ciclo
o de vida daas
start ups. O road
dshow incluiiu uma sess ão pública de
d divulgaçã
ão e uma seessão de trabalho com as
a
preendedorismo e da innovação. Pa
articiparam os
o
principais entidades locais liigadas ao teema do emp
parceeiros do road
dshow bem como entidaades da sociiedade civil que
q promovvem localmente iniciativaas
de ap
poio à criação
o de start up
ps.
Dada a relevância que se atribu
ui ao tema,, apresentam
m‐se de seguida, os pprincipais re
esultados do
os
instrumento
os de financiiamento, para as várias ffases do ciclo
o de vida das start ups, eem projetos associados às
à
TIC (até 31 d
de dezembro
o de 2013):

endedorismoo44
1. Passaporte parra o Empree
o a jovens qu
ualificados ccom projetoss de empreendedorismoo inovador e//ou com
Consiiste no apoio
poten
ncial de elevado crescimento e em faase de ideia, através de:
 Aceesso a Bolsa mensal
m
para o desenvolvvimento de projeto
p
emprresarial (691 ,70 €);
 Assistência Técnica no dese
envolvimentoo do modelo
o de negócio e na execuçãão do plano de negócioss
para projetos com
m um elevado grau de coomplexidade;
 Aceesso a uma Rede
R
de Men
ntores que foorneçam orie
entação aos empreended
e
dores.
Resultados (TIC): 50 Proje
etos aprovaados, envolvvendo 97 Promotores,
s, 805 mil € de apoio
comp
prometido, 387 mil € de pagam entos efetu
uados em bolsas,
b
65%
% dos proje
etos iniciado
os
45
acom
mpanhados por Mentoress

dedorismo
2. Vale Empreend
c
há m
menos de um
m ano, de serviços
s
de consultoria e de apoio à
Visa a aquisição,, por PME criadas
mpreendedorrismo para reesposta a ne
ecessidades específicas
e
dda empresa, no sentido do
d
inovaação e ao em
aumeento da sua competitivid
c
ade, nomea damente: elaboração
43

www.ei.go
ov.pt/+empressas
www.passaporteempreendedorismo.pt
45
www.redeenacionaldemeentores.pt ‐ Rede
R
Nacional de Mentoress
Rede constituída por profiissionais de re
econhecida exxperiência e mérito
m
empressariais, que dissponibilizam, de forma
ovos empreen dedores que estejam a dessenvolver as ssuas ideias de negócio e
voluntária e pro bono, o seu apoio a no
presariais. Atu
ualmente a Re
ede disponibilliza apenas ap
poio a projetos aprovados nno âmbito do Passaporte
projetos emp
para o Empreeendedorismo
o. Em 2014 prrevê‐se a sua ddisponibilizaçção a todo o ecossistema em
mpreendedorrismo nacional.
44
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os para proteeção e come
ercialização de
d direitos dde propriedade intelectual
de planos de neggócio, serviço
a da econom
mia digital.
e industrial e servviços na área
daturas, 265 projetos ap
provados, Invvestimento: cerca de 5 M€, Incentivvo
Resultados (TIC):: 549 candid
d 4 M€
aprovvado: cerca de

ograma de Iggnição
3. Pro
Fundos totais reccorrentes de 20 milhões dde euros gerridos pela Po
ortugal Ventuures.
ograma de Iggnição facilita
a o acesso dee projetos in
novadores de
e base tecno lógica a capital semente.
O Pro
Dirigee‐se a projettos de base tecnológica
t
ccom potencial global doss setores Teccnologias de Informação e
de C
Comunicação
o, Eletrónica
a & WEB; CCiências da Vida; Recu
ursos Endóggenos, Nano
otecnologia e
Mateeriais.
Resultados (TIC): 294 candida
aturas, 13 prrojetos contrratualizados, Investimentto (PV): cerca de 7 M€

poio à contraatação de tra
abalhadoress por Startup
ps (reembolso da TSU)
4. Ap
Esta m
medida visa incentivar a contrataçãoo de novos colaboradore
es por Start uups, através do reembolsso
das p
prestações à segurança social (TSU) até determinados montantes máxi mos e duran
nte o períod
do
máxim
mo de 18 meeses
Resultados (TIC): 31 candidatturas aprova das, montan
nte de incenttivo aprovaddo: cerca de 104
1 mil €

ojetos de Em
mpreendedorismo Qualifficado
5. Pro
Apoio
o a projetos de investimento de criação de empresas e atividadess nos prime
eiros anos de
d
desen
nvolvimento
o, dotadas de
e recursos qqualificados ou que dese
envolvam attividades em
m setores com
fortes dinâmicas de crescimento.
p
quee contribuam
m para o au
umento da qqualificação dos recurso
os
Dirigee‐se a emprresas com projetos
humaanos, fixando
o‐se um limite mínimo dde 10%, no caso
c
das emp
presas de miicro e peque
ena dimensão,
e de 15%, no casso das empre
esas de méddia dimensão
o, para o pesso, no pós‐pprojeto, dos trabalhadore
t
es
com n
nível de qualificação igua
al ou superioor a V.
Resultados (TIC): 31 projetos aprovados ccom um ince
entivo superior a 7 M€.
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