
• Em 2013

• AVISO PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS Nº 01 / SIAC / 
2013

–PROJETOS DE COORDENAÇÃO E GESTÃO DA PARCERIA DE 
ESTRATÉGIAS DE EFICIÊNCIA COLETIVA (EEC)TIPOLOGIA 
CLUSTERS

•Entre os diferentes “desafios”, o concurso 
previa: 

Inserção em plataformas internacionais de 
conhecimento e inovação

Pólo TICE.PT
Tecnologias da informação comunicação e eletrónica



• Plataformas Espelho:
• NESSI (animada pelo CCG/UM)

• NETWORKS-5G (animada pelo IT)

• EPoSS (animada pelo Inesc Inov)

• NEM (animada pelo Inesc Tech)

• Desafios
• Aumentar a interação entre os players nacionais e as 

ETP’s

• Criar um fórum nacional para difundir e discutir 
estratégias europeias e alinhar / influenciar a posição 
europeia com as nacionais;   

• Criar uma plataforma para construir consórcios nacionais 
e internacionais que envolvam atores nacionais 

Pólo TICE.PT
Tecnologias da informação comunicação e eletrónica



TICE.PT – Plataformas Espelho
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TICE.PT – Plataformas Espelho

30

660

91 30

3249

2121

269
127

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Televisão Produção e pós produção de
filmes e videos

Gravação de som e música Videojogos

Empresas e empregados no universo multimédia  (nº; 2012)

Empresas Empregados



NEM Portugal - Os Novos Média em Contexto Europeu

NEM Portugal – Objetivos:

•Aumentar a interação entre os players nacionais e as ETP’s

•Criar um fórum nacional para difundir e discutir estratégias 

europeias e alinhar / influenciar a posição europeia com as 

nacionais;

•Criar uma plataforma para construir consórcios nacionais e 

internacionais que envolvam atores nacionais 

[ Nº 
Págl]

“A área do audiovisual e dos media está na transição de um mundo segmentado

em mercados nacionais para um mundo globalizado e sem fronteiras…”


