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Graça Bau   ACE  E-xample  
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 Esta  pergunta poderá  ter sentido no país que afinal é 
rei : 

 
  Da banda larga em Fibra nas redes urbanas e rurais ;  
  Da  Banda larga móvel -  LTE;  
  Da oferta dos serviços mais sofisticados de triple play;  
 Da multiplicidade de investigadores e PMEs a trabalhar em 

tecnologias WWW;  
 Dos programas Compete; Bi – Euros  
 Do Polo das TICE associado a outros 18 P&C que são naturais 

grandes protagonistas do desenvolvimento económico; 
 Da aventura do improviso e da  criatividade que está na 

nossa genética e que é tao própria do WWW;  
 Das palavras empreendedorismo, Inovação  e 

internacionalização como  Top no nosso léxico 
 Será que há alguma coisa que nos prejudica?  



 
  Diagnostico : Balança comercial da fronteira WWW  

 
     Com a abertura das  fronteiras internacionais pelo WWW, será que  

criamos uma oportunidade, que não aproveitamos como vendedores, 
mas que estamos a aproveitar  como compradores? 

 
Quem sabe como vai a nossa balança comercial realizada ,transacionada 

ou dinamizada pelo WWW ? Será  que há dados frescos ,processáveis e 
interpretáveis que permitam definir uma estratégia  corrigir uma 
trajetória ? 

 
 O que devem os  diversos sectores  económicos ao WWW ?  
Turismo , agro industria , têxtil e calçado, Metalomecânica  Floresta , 

Mobilidade , Aeronáutica, Construção e Obras publicas ,  
Telecomunicações , SI e comercio em geral ? 

 
 
.Há   problemas estruturais graves no nosso ecossistema  ? Há   segredos 

para o  sucesso do WWW em Portugal ? 
 



http://1.bp.blogspot.com/-Rzo9pULUiB8/Tx_ClP0vqoI/AAAAAAAABfc/G-gpAktYJlA/s1600/La+Redoute.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_HVm2anduvHA/SfVq6xjwiGI/AAAAAAAAEso/MuXQJMRWRy4/s400/logo_fnac.jpg
http://www.ukshoppinginspain.com/expat-shopping-blog/wp-content/uploads/2011/03/Amazon.jpg


 4 areas  de discussão  

  estratégia  e ação do ecossistema WWW português 

 
 Contributos de Empresas Nacionais 
 Contributos de Empresas Multinacionais  
 As Associações do sector  
 O nosso Ecossistema de Desenvolvimento  

 
 



Como está o nosso tecido empresarial? 
Quais são as 30 maiores empresas WWW  ou que arrastam 

muito WWW ,de capital maioritário português ?  
 Em que países estão na sua internacionalização  ? 
 Quanto faturam cá e lá ? Onde ? 
 Quais são os parceiros  internacionais  com que cooperam ou 

integram parcerias ?  
 Quantas mais pequenas  empresas portuguesas WWW 

integram no  seu próprio ecossistema?  
 Qual é o espetro das empresas WWW de Portugal? 
  Em que condições têm apoios do QREN capitais de risco? 
 Há um  balanço , o que temos a esperar continuando a 

percorrer o  atual caminho ? Há outros caminhos? 
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WIPRO 
WE DO 
PRIMAVERA  
SOFTLIMITS  
ISA  
AMBISIG  
 



 
Alguns exemplos do tipo casa de ferreiro espeto de pau ,neste 

caso infelizmente ao contrario :  
 
Temos a melhor oferta triple play do mundo e depois para que 

serve na internacionalização das empresas que a constroem ? 
 
 
Já vendemos os nossos Meos e Iris á Alemanha, Itália  França   

Espanha  e Brasil  ? 
 
Já vendemos todos os produtos que criámos para construir e gerir  

um sistema tao evoluído ? 
 
 
Mas  estamos cheios  BMW, Mercedes, Fiats, Audis, Renaults , 

Peugeots ,papaia e manga . Será que sabemos comprar como 
ricos e só sabemos  vender  como pobres ? 

 



Quais são as  maiores empresas WWW de capital   
Internacional a operar em Portugal  ?  
 

 Qual o seu foot print internacional que pode ter relação com 
Portugal  ? 
 

 Quanto faturam cá e quanto integram de mais valia 
português  ? 
 

 Quais são os parceiros  nacionais   com que cooperam e a que 
nível ? Levam-nas para o seu footprint ?  
 

 Integram pequenas empresas nacionais ou só trabalhadores 
individuais no  seu ecossistema ? De que  areas? Comercial? 
 

 Que balanço e como pode evoluir ? Quem tem alguma coisa 
a ver com isto? 
 



 
 
 
 

 

Bosch  
IBM  
ERICSSON 
ALCATEL  
NOKIA SIEMENS NET 
CAPGEMINI 
INDRA  
MICROSOFT  
THALES 
SAP  
CISCO? 
  



 
 
O Ecossistema de desenvolvimento  
Conseguimos levar os novos recursos rapidamente da universidade para as 

empresas onde há ninhos de desenvolvimento ? 
 
 Os nossos homens de negócios e grandes empresas  ligam se bem entre si , aos 

pequenos empreendedores e ás universidades ? Juntam-se para abordar e  ter 
sucesso nos mercados internacionais  ? 

 
 Os homens de negócios portugueses já são   melhores a vender no mercado 

internacional   que no mercado  nacional ? O mercado nacional tem dimensão na 
era da produtização ou só serve para laboratório  ? 

 
O Qren favorece projetos realmente associados a produtos transacionáveis ,com 

mercado e internacionalizáveis ou favorece a criatividade e a inovação teórica ?  
 
 
Estamos , como sociedade, a construir  uma boa articulação multinacional e  um 

bom ecossistema produtivo que atraia investimento  e há politicaassociada? 
 
A que ritmo já está a trabalhar a diplomacia económica suportada numa business 

intelligence eficiente ? 
 
Como está o balanço e concatenação das politicas governamentais /atuações 

empresariais?  
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Das Empresas ás associações 
 
Quais são as associações ,associáveis ao WWW de Portugal e 

para que servem ? 
 
TICE ,CEPT,APO,EUROCLAUD,IN,TTSME ,ANETIE,APDC, 

APDSI,ACEPI ,ACISTE 
Que missão objetivos  estão definidos , avaliações ? cooperação  

? 
 
Vamos lá : 
 UMA ASSOCIAÇAO PARA CADA PORTUGUÊS , TODOS DE 

COSTAS VOLTADAS E A GASTAR  O DINHEIRO DO QREN 
ATÉ AO ULTIMO CENTIMO, HONRRANDO UM HISTORICO 
DO NOSSO PASSADO NA  AGRICULTURA ?  

Não conseguimos contentorizar esta coisa e arrumar num 
barquinho?  

.   



 

Quais são as associações ,associáveis ao WWW de Portugal e 
para que servem ? 

 
TICE ,CEPT,APO,EUROCLAUD,IN,TTSME ANETIE,APDC, 

APDSI,ACEPI 
 
Que objetivos  estão definidos , avaliações e cooperação  ? 
 
Vamos lá : 
 
 UMA ASSOCIAÇAO PARA CADA PORTUGUÊS , TODOS DE 

COSTAS VOLTADAS E A GASTAR  O DINHEIRO DO QREN 
ATÉ AO ULTIMO CENTIMO, HONRRANDO UM HISTORICO 
DO NOSSO PASSADO NA  AGRICULTURA ?  

 
Não conseguimos contentorizar esta coisa e arrumar num 

barquinho? A quem compete ?Quem se oferece para liderar ? 
.   
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   A audiência assumiria  um consenso de indicar 3 ou 4 

ações ou  medidas prioritárias para mudar   este  
cenário  do nosso  WWW ou estamos na europa e 
somos uma economia liberalizada e portanto 
acontece o que tem de acontecer mesmo que seja 
uma grande desgraça  ? 

  
 Ou na verdade  o que indiciei é visão distorcida e 

estamos todos s caminho da recuperação  económica 
e de ser até 2020 uma referencia mundial do sector 
das TICE  como está na missão do respetivo  Polo 
assumida na Candidatura ao QREN ? 
 
 
 
 



 
 Eu pessoalmente também tenho hoje o meu 

pequeno mas difícil desafio de dar um contributo 
para ter um país com uma economia mais eficiente 
dentro da minha visão idealista  que temos que 
contentorizar e arrumar num barquinho  .  
 

 Portanto aqui vai o meu contentor onde ainda não 
estão arrumadas as peças  
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 Qual a probabilidade de ter sucesso? 

26 empresas a trabalhar em conjunto no 

mercado internacional  !  



 
 
 

 
 

 Alô TICE como estaremos em 2020 ?  
 
 

 O Pólo de Competitividade e Tecnologia TICE.PT, Pólo das Tecnologias de 
Informação, Comunicação e Electrónica, foi reconhecido formalmente pelo 
Governo Português em Agosto de 2009, no âmbito das Estratégias de 
Eficiência Colectiva do QREN.  

 O TICE.PT tem como estratégia global 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. 

 O TICE.PT envolve actualmente 50 entidades das quais 56% são Empresas, 
24% pertencem ao Sistema Cientifico e Tecnológico Nacional e 20% são 
Associações, distribuídas essencialmente pelas Regiões Norte, Centro e 
Lisboa e Vale do Tejo. Estas 50 entidades representam um volume de 
negócios de M€ 5.400, M€ 500 de exportações, M€ 130 de investimento em 
Investigação, Desenvolvimento e Inovação e 9.800 empregos directos 
 
 
 
 
 

                                             


