
Contributo do TICE.PT para a internacionalização das PMEs  

A Visão para o Pólo de Competitividade e Tecnologia TICE.PT é: 

“Fazer de Portugal, até 2020, uma referência mundial no sector das TICE – Tecnologias de 
Informação, Comunicação e Electrónica”, 

 com o seguinte objectivo:  

 Colocar Portugal entre os 10 primeiros países da União Europeia no que se refere ao peso das 
TICE: 

 no PIB; 
 no emprego; 
 na despesa de I&DT; 
 no volume total de exportações.  

A Missão do TICE.PT é: 

Construir uma plataforma de concertação que envolva e mobilize os principais actores das 
TICE nos processos de inovação, I&DT, transferência de conhecimento, formação avançada, 
desenvolvimento, produção e comercialização de produtos e serviços, marketing e 
internacionalização. 

a qual é sustentada pelas seguintes acções:  

 Análise e acompanhamento do estado da arte no sector das TICE; 

 Promoção e enquadramento de um conjunto de projectos nacionais estruturantes e 

complementares na área das TICE; 

 Promoção da cooperação e sinergias entre empresas TICE, nomeadamente entre as grandes 

empresas e as PMEs; 

 Dinamização e promoção de candidaturas a sistemas de incentivos nacionais e internacionais; 

 Dinamização de candidaturas nacionais aos Programas-Quadro da UE;  

 Articulação de Iniciativas e Projectos na área das TICE; 

 Promoção da representação nacional em eventos internacionais relevantes; 

 Divulgação e disseminação dos resultados dos Projectos na área das TICE; 

 Promoção de formação avançada e transferência de conhecimento entre o Sistema Académico e 
Cientifico Nacional e o mundo empresarial; 

 Participação na definição das políticas e objectivos nacionais e europeus na área das TICE e na 
sua promoção; 

 Criação de condições para o desenvolvimento, atracção e fixação de recursos humanos 
altamente qualificados na área das TICE; 

 Dinamização da adopção pelas empresas das certificações mais relevantes na área das TICE e.g. 

IDI e CMMI; 

 Criação de mecanismos que promovam o aparecimento de projectos de qualidade alinhados 

com as prioridades das políticas nacionais e internacionais na área das TICE. 

Para a concretização desta estratégia, a intervenção do Pólo TICE.PT está focada num conjunto de 

áreas de intervenção horizontais, ao nível da produção de produtos e serviços TICE, a aplicar em 



áreas de intervenção verticais (sectores sócio-económicos), tendo estas vertentes como elemento 

agregador e estruturante a “Internet do Futuro”.  

A formação e reconversão de recursos humanos, a qualificação das empresas e das infra-estruturas 
para a incubação e desenvolvimento e a internacionalização, com especial destaque nas PMEs, são 

considerados vectores de intervenção fundamentais para a sustentação da estratégia preconizada. 
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O TICE.PT foi oficialmente reconhecido em Julho de 2009. O programa de acção aprovado, com um 

enquadramento orçamental da ordem dos 100 M€, inclui 12 Projectos âncora, alguns dos quais 
liderados por PMEs. 

SCHOLA.PT 

O elevado investimento realizado nos últimos anos na introdução de tecnologias TICE nas Escolas e 

na Comunidade Educativa, criou oportunidades interessantes para o desenvolvimento de produtos 
e serviços por parte das PMEs tecnológicas. Com este contexto o TICE.PT decidiu focalizar a sua 

actuação no ano 2010, na área da Educação. Na CEBIT 2010, a maior feira mundial na área das 

tecnologias TICE, foi lançada a marca SCHOLA.PT, agregando a oferta tecnológica para a área da 
educação de um conjunto de PMEs portuguesas. 

Está neste momento em estudo a participação da SCHOLA.PT na Futurecom, em São Paulo,  a 
maior feira de tecnologias TICE da América do Sul.  

A participação nestas feiras é financiada parcialmente pelo QREN, pelas associações TICE.PT, 

Inova-Ria e ANETIE e pelas Empresas envolvidas. Esta iniciativa é um bom exemplo do que é 
possível fazer para apoiar a internacionalização das PMEs.  
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