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1. 

Caraterização do panorama atual 

 

 

As tecnologias de informação, comunicação e eletrónica (TICE) 

As tecnologias da informação, comunicação e eletrónica (TICE) são, hoje, transversais e indispensáveis 

ao desenvolvimento dos diferentes agregados económicos (TICE.PT, 2009), tratando-se de um ‘sector’ 

muito heterogéneo que integra um conjunto alargado de atividades industriais e de serviços. 

 

O sector das TICE, pela sua natureza, ocupa uma posição central nas economias modernas, não apenas 

em termos diretos (pela relevância que possui em matéria de produção, emprego, investimento, 

exportações, inovação), mas também em termos indiretos enquanto produtor de bens e serviços de 

suporte (bens de equipamento, software, comunicações) e catalisador da globalização, da economia do 

conhecimento e dos modelos de negócios das empresas (nomeadamente pela promoção do 

outsourcing) (AM&A, 2011). 

 

O European Information Technology Observatory (EITO) propõe a delimitação das TICE em três grandes 

subsectores de atividade: tecnologias e sistemas da informação, eletrónica e hardware, e 

telecomunicações, considerando uma segmentação ao nível dos equipamentos e dos serviços (Figura 1). 

 

 

 

Figura 1. Delimitação sectorial das TICE. 

Fonte: EITO in AM&A (2011); SPI (2013). 
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O contributo das TICE para o desenvolvimento económico mundial tem sido crescente ao longo dos 

últimos anos. 

 

De acordo com os dados disponibilizados no Information Technology Outlook 2010, publicado pela 

OCDE, o valor acrescentado bruto (VAB) e o emprego no sector das TICE têm vindo a crescer de forma 

continuada, a uma taxa anual média de 4,7% e 1,2% respetivamente, com um crescimento do sector 

superior em 0,5 pontos percentuais (p.p.) relativamente ao total do sector empresarial. 

 

 

Peso (%) do VAB das TICE no VAB do Sector Empresarial, 2008 

 

Figura 2. Peso (%) do VAB das TICE no VAB do Sector Empresarial, 2008. 

Fonte: Information Technology Outlook 2010, OCDE. 

 

 

Peso (%) do Emprego das TICE no Emprego do Sector Empresarial, 2008 

 

Figura 3. Peso (%) do Emprego das TICE no Emprego do Sector Empresarial, 2008. 

Fonte: Information Technology Outlook 2010, OCDE. 
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Os dados mais recentes demonstram que o sector das TICE representa mais de 8% do VAB no total do 

sector empresarial das economias da OCDE, com realce para países como a Finlândia (14%), Irlanda 

(13%) e Suécia (10%). Portugal registava um peso das TICE de 7%, num valor inferior à média da EU 15 

(8%) e da OCDE (Figura 2). 

 

No que se refere ao peso das TICE no emprego do sector empresarial das economias, constata-se que 

assume cerca de 6%, com destaque novamente para o contributo deste sector no peso do emprego das 

economias da Finlândia (9%), Suécia e Hungria (8%) e Irlanda (7%); em Portugal, o emprego no sector 

das TICE representava, em 2007, apenas 3% do total do sector empresarial (Figura 3). 

 

O sector das TICE evidencia um crescimento significativo na relevância deste sector nas economias, 

visível pela evolução no comércio internacional de bens associados a este sector. Representando cerca 

de 1.500 biliões de dólares em 1996, o comércio internacional de bens TICE cresceu 167%, para perto de 

4.000 biliões de dólares em 2008 (Figura 4). 

 

O comércio internacional de bens TICE nas economias da OCDE mais do que duplicou entre 1996 e 2008, 

de 1.000 biliões de dólares para 2.100 biliões de dólares, com um crescimento assinalável de 327% nas 

restantes economias, de 400 biliões de dólares para 1.800 biliões de dólares. 

 

O peso do comércio internacional de bens TICE tem representado entre 12 a 15% do total do comércio 

internacional (OCDE, 2010). 

 

 

Comércio Internacional de Bens no Sector das TICE, 1996-2008 (Biliões de US$). 

 

Figura 4. Comércio Internacional de Bens no Sector das TICE, 1996-2008 (Biliões de US$). 

Fonte: Information Technology Outlook 2010, OCDE. 
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Despesas de I&D por Grandes Sectores (% no Total), 2013. 

 

Figura 5. Despesas de I&D por Grandes Sectores (% no Total), 2013. 

Fonte: The 2014 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, Comissão Europeia. 

 
 

Despesas de I&D em % das Vendas, 2013. 

 

Figura 6. Despesas de I&D em % das Vendas, 2013. 

Fonte: The 2014 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, Comissão Europeia. 
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A relevância do sector das TICE nas economias é igualmente salientada na intensidade da I +D +i 

(Investigação + Desenvolvimento + Inovação) que caracteriza este sector, e pelos spillovers e efeitos de 

arrastamento tecnológicos gerados e extensíveis a outros sectores (AM&A, 2011). 

 

Os subsectores das ‘ferramentas e equipamentos tecnológicos’, ‘software e serviços informáticos’ e 

‘equipamentos elétricos e eletrónicos’ apresentam níveis e intensidades de I&D (Investigação & 

Desenvolvimento) muito elevados, entre os sectores que realizam mais despesas de I&D (Figura 5). 

 

As atividades de ‘software e serviços informáticos’ e das ‘ferramentas e equipamentos tecnológicos’ 

estão entre os subsectores com maior peso das despesas de I&D nas vendas desses sectores, em que 

apenas as atividades associadas à ‘farmacêutica e biotecnologia’ são aquelas que apresentam maior 

peso de I&D nas vendas (Figura 6). 

 

Em termos do desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação (TIC), em cada país, a 

International Telecommunication Union (ITU) propõe e publica anualmente o ICT Development Index 

(IDI), um índice compósito que agrega um conjunto de indicadores relevantes que avalia o grau de 

desenvolvimento das TIC, e que propõe uma pontuação e uma ordenação relativa dos países, de acordo 

com o índice verificado em cada um, sendo possível comparar o desenvolvimento das TIC ao longo do 

tempo, e em diferentes países /regiões. 

 

 

Quadro 1. ICT Development Index (IDI), 2013. 

Rank País IDI 2013  Rank País IDI 2013 

1 Dinamarca 8,86  11 Japão 8,22 

2 Coreia do Sul 8,85  12 Austrália 8,18 

3 Suécia 8,67  13 Suíça 8,11 

4 Islândia 8,64  14 Estados Unidos 8,02 

5 Reino Unido 8,50  15 Mónaco 7,93 

6 Noruega 8,39  16 Singapura 7,90 

7 Holanda 8,38  17 Alemanha 7,90 

8 Finlândia 8,31  18 França 7,87 

9 Hong Kong 8,28   (…)  

10 Luxemburgo 8,26  43 Portugal 6,67 

Fonte: Measuring the Information Society Report, International Telecommunication Union, 2014. 
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Evolução do comportamento de Portugal no ICT Development Index, 2007-2013. 

 

Figura 7. Evolução do comportamento de Portugal no ICT Development Index, 2007-2013. 

Fonte: Measuring the Information Society Report, International Telecommunication Union, 2014. 

 

 

Quadro 2. Evolução do comportamento de Portugal no ICT Development Index, 2007-2013. 

Portugal 2007 2008 2010 2011 2012 2013 

Ranking 31 32 36 37 36 43 

ICT (IDI) 5,47 5,77 5,86 6,05 6,32 6,67 

Fonte: Measuring the Information Society Report, International Telecommunication Union, 2014. 

 

 

De acordo com o Measuring the Information Society Report, publicado em 2014, e reportando à 

ordenação do ICT Development Index ao ano de 2013, o país que lidera o grau de desenvolvimento das 

TIC é a Dinamarca (8,86), secundado pela Coreia do Sul (8,85) e pelos países nórdicos da Suécia e 

Islândia, com o Reino Unido a fechar o grupo dos cinco países com melhor índice (Quadro 1). 

 

Portugal surge na 43ª posição relativa de países /economias no ICT Development Index, com um índice 

de 6,67 referente ao ano de 2013, revelando uma evolução positiva no índice desde o valor de 5,47, 

verificado no ano de 2007 (Figura 7). 

 

Contudo, Portugal tem vindo a descer no ranking, quando se analisa o seu posicionamento relativo 

entre os outros países /economias, isto é, embora revelando uma evolução positiva no índice, tem 

progressivamente vindo a ser ultrapassado, tendo baixado 12 posições no ranking desde a 31ª, em 

2007, até à mais recente 43ª, em 2013 (Quadro 2). 
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O Índice de Preparação Tecnológica - Networked Readiness Index (NRI) -, publicado pelo Fórum 

Económico Mundial, é um indicador compósito que fornece uma análise quantitativa relativamente à 

capacidade e à propensão dos países na potenciação das TIC como fator decisivo para o reforço da 

competitividade e da qualidade de vida. 

 

De acordo com a edição de 2015 do Relatório Global da Tecnologia da Informação - The Global 

Information Technology Report 2015 -, Singapura (6,0) é o país melhor preparado para potenciar as 

oportunidades oferecidas pelas TIC, a par da Finlândia (6,0), seguidos pelos países nórdicos da Suécia 

(3º) e da Noruega (5º), com a Holanda (4º) a apresentar o mesmo índice que estes últimos dois países 

nórdicos (5,8) (Quadro 3). 

 

No ranking publicado em 2015, Portugal surge na 28ª posição, com o índice de 4,9, evidenciando uma 

evolução positiva consistente, obtendo sucessivamente valores crescentes no índice desde o registo de 

4,41 verificado em 2009 (Figura 8). 

 

Apesar do crescimento verificado em termos de índice, Portugal registou uma subida de 5 posições no 

último ano, depois de anos consecutivos, desde 2009, em posições estabilizadas entre a 33ª e 32ª 

posições (Quadro 4). 

 

 

Quadro 3. The Networked Readiness Index, 2014. 

Rank País NRI 2014  Rank País NRI 2014 

1 Singapura 6,0  11 Canadá 5,5 

2 Finlândia 6,0  12 Coreia do Sul 5,5 

3 Suécia 5,8  13 Alemanha 5,5 

4 Holanda 5,8  14 Hong Kong 5,5 

5 Noruega 5,8  15 Dinamarca 5,5 

6 Suíça 5,7  16 Austrália 5,5 

7 Estados Unidos 5,6  17 Nova Zelândia 5,5 

8 Reino Unido 5,6  18 Taiwan 5,5 

9 Luxemburgo 5,6   (…)  

10 Japão 5,6  28 Portugal 4,9 

Fonte: The Global Information Technology Report 2015, World Economic Forum. 
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Evolução do comportamento de Portugal no The Networked Readiness Index, 2009-2014. 

 

Figura 8. Evolução do comportamento de Portugal no The Networked Readiness Index, 2009-2014. 

Fonte: The Global Information Technology Report 2015, World Economic Forum. 

 

 

Quadro 4. Evolução do comportamento de Portugal no The Networked Readiness Index, 2009-2014. 

Portugal 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ranking 33 32 33 33 33 28 

NRI 4,41 4,50 4,63 4,67 4,73 4,90 

Fonte: The Global Information Technology Report 2015, World Economic Forum. 

 

 

As tice em Portugal 

O sector TICE em Portugal é constituído por 16.809 entidades, das quais 88% têm obrigatoriedade anual 

de publicação das suas contas (14.855 entidades), enquadradas no tecido empresarial com os códigos 

da Classificação das Atividades Económicas (CAE) definidos para o Pólo TICE.PT (Informa D&B, 2011). 

 

O sector empresarial das TICE em Portugal é maioritariamente constituído por um universo de pequenas 

e micro empresas (97,0%), que representam 41,3% do emprego neste sector e menos de um quinto do 

valor gerado em termos de volume de negócios (18,1%). 

 

Por seu turno um conjunto de 60 grandes empresas (0,60%) congrega mais de um terço do emprego do 

sector (36,7%) e cerca de dois terços do volume de negócios (66,2%). As médias empresas (219 

entidades com um peso de 2,3%) são responsáveis por 22,0% do emprego no sector e por 15,3% do 

volume de negócios (Quadro 5). 
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Quadro 5. Caraterização financeira do sector empresarial das TICE, segundo a dimensão das empresas (2010). 

Sector TICE (2010) 
Empresas 

(n.º) 
Empregados 

(n.º) 
Volume de 

Negócios (M€) 
Empresas 

(%) 
Empregados 

(n.º) 
Volume de 

Negócios (%) 

Grande 60 32.465 11.563,6 0,6% 36,7% 66,2% 

Média 219 19.466 2.572,8 2,3% 22,0% 15,3% 

Pequena 1.012 18.949 1.879,8 10,7% 21,4% 11,3% 

Micro 8.131 17.546 1.239,2 86,3% 19,8% 7,2% 

NC 5.433 - - - - - 

Total 14.855 88.426 17.255,4 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Informa D&B, 2011. 

 

 

O sector das TICE em Portugal emprega perto de 90 mil pessoas (88.426 empregados), dos quais perto 

de 30% (28,0%) estão integrados em empresas com mais de 250 empregados ao serviço, num universo 

de 43 empresas responsáveis por 65,5% do volume de negócios (Quadro 6). 

 

Entretanto, o sector é constituído maioritariamente por empresas com até um empregado: 83,1% das 

empresas têm até um empregado, representando perto de 20% do emprego do sector e 4,5% do 

volume de negócios. 

 

 

Quadro 6. Caraterização financeira do sector empresarial das TICE, segundo o número de empregados (2010). 

Sector TICE (2010) 
Empresas 

(n.º) 
Empregados 

(n.º) 
Volume de 

Negócios (M€) 
Empresas 

(%) 
Empregados 

(n.º) 
Volume de 

Negócios (%) 

Igual a 0 702 410 0,0 7,5% 0,5% 0,0% 

Igual a 1 7.129 16.987 771,2 75,7% 19,2% 4,5% 

Entre 2 e 4 606 6.257 424,0 6,4% 7,1% 2,5% 

Entre 5 e 9 407 7.305 568,8 4,3% 8,3% 3,3% 

Entre 10 e 49 415 16.056 1.749,8 4,4% 18,2% 10,1% 

Entre 50 e 249 120 16.657 2.437,2 1,3% 18,8% 14,1% 

Mais de 250 43 24.754 11.304,5 0,5% 28,0% 65,5% 

ND 5.433 - - - - - 

Total 14.855 88.426 17.255,4 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Informa D&B, 2011. 
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Quadro 7. Caraterização financeira do sector empresarial das TICE, segundo o volume de negócios (2010). 

Sector TICE (2010) 
Empresas 

(n.º) 
Empregados 

(n.º) 
Volume de 

Negócios (M€) 
Empresas 

(%) 
Empregados 

(n.º) 
Volume de 

Negócios (%) 

Igual a zero 702 410 0,0 7,5% 0,5% 0,0% 

Menos de 0,5 M€ 7.129 16.987 771,2 75,7% 19,2% 4,5% 

Entre 0,5 e 1 M€ 606 6.257 424,0 6,4% 7,1% 2,5% 

Entre 1 e 2 M€ 407 7.305 568,8 4,3% 8,3% 3,3% 

Entre 2 e 10 M€ 415 16.056 1.749,8 4,4% 18,2% 10,1% 

Entre 10 e 50 M€ 120 16.657 2.437,2 1,3% 18,8% 14,1% 

Mais de 50 M€ 43 24.754 11.304,5 0,5% 28,0% 65,5% 

ND 5.433 - - - - - 

Total 14.855 88.426 17.255,4 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Informa D&B, 2011. 

 

 

São 415 as empresas que apresentam um número de empregados no intervalo entre 10 e 49, sendo 

4,4% das empresas, com um peso de 18,2% do emprego e 11,6% do volume de negócios. 

 

As 120 empresas entre 50 e 249 empregados (1,3% do total) congregam 18,8% do número de 

empregados do sector das TICE e contribuem com 21,1% do volume de negócios. 

 

O volume de negócios agregado das empresas do sector das TICE em Portugal ascende a 17.255 milhões 

de euros, para o qual menos de meia centena de empresas (43 empresas) apresenta um volume de 

negócios superior a 50 milhões de euros, representando estas empresas perto de dois terços (65,5%) do 

total do volume de negócios das empresas do sector (Quadro 7). 

 

Contudo, perto de 8.000 empresas (83,1%) apresentam um volume de negócios inferior a 500 mil euros, 

com uma quota de 4,5% do volume de negócios do sector. 

 

A realidade em termos da repartição das empresas pelo volume de negócios é muito semelhante à 

estrutura do número de empregados, com 415 empresas com um volume de negócios entre 2 e 10 

milhões de euros, com um peso de 10,1% do sector. 

 

São 120 as empresas que apresentam um volume de negócios entre 10 e 50 milhões de euros, 

congregando 14,1% do volume de negócios do sector das TICE em Portugal.  
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Quadro 8. Caraterização financeira do sector empresarial das TICE, segundo a relevância das exportações (2010). 

Sector TICE (2010) 
Empresas 

(n.º) 
Exportações 

(M€) 
Volume de 

Negócios (M€) 
Empresas 

(%) 
Exportações 

(n.º) 
Volume de 

Negócios (%) 

0% - 20% 1.267 460,4 10.447,3 56,4% 15,2% 70,0% 

20% - 50% 327 753,5 2.319,7 14,6% 24,8% 15,6% 

Mais de 50% 652 1.823,8 2.149,8 29,0% 60,0% 14,4% 

ND 12.609 - - - - - 

Total 14.855 3.037,7 14.916,8 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Informa D&B, 2011. 

 

 

De acordo com dados a partir da publicação das contas das empresas, são 2.246 as empresas 

exportadoras do sector, com um volume de exportações de 3.038 milhões de euros (Quadro 8). 

 

Para mais de metade das empresas que exportam (56,4%), que congregam 70,0% do volume de 

negócios das empresas exportadoras, as exportações representam menos de 20% do seu volume de 

negócios. 

 

Verifica-se entretanto que 2/5 do volume de negócios das exportações é realizado por cerca de 30% das 

empresas exportadoras, para as quais as exportações representam mais de metade do seu volume de 

negócios. 

 

 

As indústrias criativas 

Enquanto capacidade nuclear da humanidade, a criatividade é o nosso mais precioso ativo incorpóreo. A 

criatividade é hoje reconhecida como um driver económico e social fundamental na geração de riqueza 

e emprego e no desenvolvimento sustentável, incorporando as mudanças tecnológicas e promovendo a 

inovação empresarial e o reforço da competitividade das cidades, regiões e países (Fundação de 

Serralves, 2008). 

 

Ao ligar aspetos económicos, culturais e sociais e ao interagir com a tecnologia, propriedade intelectual 

e turismo, a economia criativa promove a criação de riqueza, geração de emprego e crescimento das 

exportações, contribuindo também para a inclusão social, diversidade cultural e desenvolvimento 

humano. 
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As indústrias criativas estão entre os sectores mais dinâmicos do comércio mundial, apresentando uma 

estrutura de mercado flexível, que integra desde artistas independentes e microempresas até algumas 

das maiores multinacionais do mundo. 

 

O conceito de indústrias criativas, originalmente desenvolvido pelo Department of Culture, Media and 

Sports (UK DCMS), refere-se às “atividades que têm a sua origem na criatividade individual, habilidade, 

talento e com potencial de criação de emprego e riqueza, através da geração e exploração da 

propriedade intelectual”. 

 

Este conceito integra um alargado leque de atividades que normalmente se apresentam com grande 

diversidade entre si: publicidade; arquitetura; artes visuais e antiguidades; artesanato e joalharia; 

design; design de moda; cinema, vídeo e audiovisual; software educacional e de entretenimento; 

música; artes performativas; edição; software e serviços de informática; e televisão e rádio. 

 

 

 

Figura 9. Delimitação sectorial das indústrias criativas. 

Fonte: UNCTAD, 2010. 
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Comércio Internacional (exportações) de Bens e Serviços nas Indústrias Criativas, 2003-2011 (Biliões de US$). 

 

Figura 10. Comércio Internacional (exportações) de Bens e Serviços nas Indústrias Criativas (Biliões de US$). 

Fonte: UNCTAD Stat. 

 

 

A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD, 2010) propõe a 

delimitação das indústrias criativas em quatro grandes subsectores de atividade: património, artes, 

média e criatividade funcional, considerando várias atividades em subsegmentações (Figura 9). 

 

De acordo com o Creative Economy Report 2010, publicado pela UNCTAD, o mercado global do 

comércio de bens e serviços das indústrias criativas tem experienciado um dinamismo sem precedentes 

nos últimos anos. 

 

O valor das exportações das indústrias criativas atingiu o montante de 1.619 biliões de dólares, em 

2011, mais do que duplicando o valor de 779 biliões de dólares registado no ano de 2003. 

 

De facto, o comércio internacional (exportações) da economia criativa tem vindo a crescer de forma 

continuada, a uma taxa anual média de 9,6%, com um crescimento do sector superior em 0,8 p.p. 

relativamente ao total do comércio internacional global (Figura 10). 

 

O comércio internacional de bens e serviços das indústrias criativas tem vindo, simultaneamente, a 

conquistar quota no comércio internacional global, desde o peso de 15,8% registado em 2003, até ao 

valor de 16,8% da quota de exportações no comércio internacional, ainda que tenha obtido pesos 

superiores a 17,0% em 2005, 2009 e 2010 e o registo mais elevado de 17,4% em 2009 (Figura 11). 
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Peso das Indústrias Criativas no Comércio Internacional (Exportações), 2003-2011 (%). 

 

Figura 11. Peso das Indústrias Criativas no Comércio Internacional (Exportações), 2003-2011 (%). 

Fonte: UNCTAD Stat. 

 

 

Exportações de Bens e Serviços nas Indústrias Criativas de Portugal, 2003-2011 (Milhões de US$). 

 

Figura 12. Exportações de Bens e Serviços nas Indústrias Criativas de Portugal, 2003-2011 (Milhões de US$). 

Fonte: UNCTAD Stat. 

 

 

Também em Portugal as indústrias criativas têm aumentado a sua relevância económica, com as 

exportações portuguesas neste sector a mais que duplicarem entre 2003 e 2011, com um crescimento 

de 125% neste período, desde os 2.781 milhões de dólares nas exportações em 2003 aos 6.269 milhões 

de dólares verificados em 2011 (Figura 12). 
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Crescimento anual médio no comércio internacional (exportações) nas Indústrias Criativas, 2003-2011 (%). 

 

Figura 13. Crescimento anual médio nas exportações nas Indústrias Criativas, 2003-2011 (%). 

Fonte: UNCTAD Stat. 

 

 

Com efeito, as indústrias criativas têm verificado um dinamismo acentuado com um crescimento das 

exportações portuguesas bem superior à taxa de crescimento anual média nas exportações mundiais de 

indústrias criativas e ao crescimento das exportações no comércio global. 

 

As exportações portuguesas nas indústrias criativas têm crescido, no período entre 2003 e 2011, a uma 

taxa anual média de 10,7%, um valor superior em 1,1 p.p. em relação à taxa de crescimento das 

exportações mundiais das indústrias criativas, e superior em 2,0 p.p. em relação à taxa de crescimento 

médio anual nas exportações mundiais (Figura 13). 

 

 

As indústrias culturais e criativas em Portugal 

De acordo com o estudo d’O Sector Cultural e Criativo, desenvolvido para o Ministério da Cultura 

(AM&A, 2010), as indústrias criativas representavam um valor acrescentado bruto de 3.691 milhões de 

euros, isto é, sendo responsável por 2,8% de toda a riqueza criada em Portugal. 

 

O sector cultural e criativo era responsável, em 2006, por cerca de 127 mil empregos, representando, 

desse modo, cerca de 2,6% do emprego nacional total. 

 

O emprego no sector cultural e criativo criou, no período 2000-2006, cerca de 6500 empregos, 

registando um crescimento cumulativo de 4,5%, que traduz uma evolução particularmente positiva num 

contexto marcado por um crescimento cumulativo do emprego de apenas 0,4%, à escala nacional. 
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O posicionamento do sector cultural e criativo no conjunto dos sectores considerados permite concluir 

que ele compara bem com sectores industriais importantes como o Têxtil e Vestuário, a Alimentação e 

Bebidas e o Automóvel, só sendo ultrapassado por este último em matéria de criação de riqueza, e não 

fica decisivamente aquém de sectores como a Hotelaria e Restauração e a Construção, representando 

cerca de 40% e 60% da riqueza gerada, respetivamente, nesses dois sectores. 

 

O sector cultural e criativo acompanha a tendência geral de atomização do tecido empresarial 

português, sendo que cerca de 87% do total de estabelecimentos considerados têm menos de 10 

trabalhadores, valor que se alarga para 93% nas atividades culturais nucleares evidenciando, desse 

modo, um claríssimo predomínio das micro e muito pequenas empresas/organizações neste domínio 

subsectorial. 

 

 

As tice e as indústrias culturais e criativas 

A sociedade de informação e do conhecimento desenvolve-se a par e passo com a valorização da 

criatividade como fator-chave de sucesso e competitividade. 

 

A informação é um recurso abundante na economia de hoje. O que é escasso e o que implica grande 

talento é a capacidade de valorização económica das ideias e do conhecimento: 

 

O carácter disruptivo da definição de indústrias criativas reside, acima de tudo, na introdução de um 

discurso integrador e consistente acerca do papel das indústrias de conteúdos, reclamando a sua 

crescente importância e afirmando os benefícios por elas trazidos enquanto motores do sector 

económico com mais rápido crescimento de toda a economia. 

 

Este crescimento está indelevelmente associado à íntima relação entre os sectores criativos e as 

tecnologias da informação e comunicação, empurradas pelo rápido avanço das tecnologias digitais e 

pela globalização das redes de comunicações. 

 

As indústrias culturais e criativas e as tecnologias da informação, comunicação e eletrónica são 

efetivamente interpenetrantes e interatuantes, com áreas de sequência, complementaridade, sinergia e 

de integração, envolvendo inclusive, na delimitação dos dois sectores, atividades comuns. 

 

Com base na delimitação sectorial das atividades inseridas no Pólo de Competitividade e Tecnologia das 

Tecnologias da Informação, Comunicação e Eletrónica, e na delimitação sectorial das atividades 

correntemente incluídas nas denominadas indústrias culturais e criativas, em termos da classificação de 

atividades económicas (CAE Rev.3) encontram-se as atividades sobreponíveis (Quadro 9). 
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Quadro 9. Delimitação e convergência de atividades nos sectores das tice e indústrias criativas (CAE Rev.3). 

CAE Designação TICE IC 

18110  Impressão de jornais 
  

18120 Outra impressão 
  

18130 Atividades de preparação da impressão e de produtos média 
  

18140 Encadernação e atividades relacionadas 
  

18200 Reprodução de suportes gravados 
  

20302 Fabricação de tintas de impressão 
  

26110 Fabricação de componentes eletrónicos 
  

26120 Fabricação de placas de circuitos eletrónicos 
  

26200 Fabricação de computadores e de equipamento periférico 
  

26300 Fabricação de aparelhos e equipamentos para comunicações 
  

26400 Fabricação de recetores de rádio e de televisão e bens de consumo similares 
  

26511 Fabricação de contadores de eletricidade, gás, água e de outros líquidos 
  

26512 Fabricação de instrumentos e aparelhos de medida, verificação, navegação e outros fins… 
  

26520 Fabricação de relógios e material de relojoaria 
  

26600 Fabricação de equipamentos de radiação, electromedicina e eletroterapêutico 
  

26700 Fabricação de instrumentos e de equipamentos, óticos e fotográficos 
  

26800 Fabricação de suportes de informação magnéticos e óticos 
  

27310 Fabricação de cabos de fibra ótica 
  

27320 Fabricação de outros fios e cabos elétricos e eletrónicos 
  

32122 Fabricação de artigos de joalharia e de outros artigos de ourivesaria 
  

32200 Fabricação de instrumentos musicais 
  

43390 Outras atividades de acabamento em edifícios 
  

46430  Comércio por grosso de eletrodomésticos, aparelhos de rádio e de televisão 
  

46492 Comércio por grosso de livros, revistas e jornais 
  

46510 Comércio por grosso de computadores, equipamentos periféricos e programas… 
  

46520 Comércio por grosso de equipamentos eletrónicos, de telecomunicações e suas partes 
  

47410  Comércio a retalho de computadores, unidades periféricas e programas informáticos… 
  

47430 Comércio a retalho de equipamento audiovisual, em estabelecimentos especializados 
  

47610 Comércio a retalho de livros, em estabelecimentos especializados 
  

47620 Comércio a retalho de jornais, revistas e artigos de papelaria… 
  

47630  Comércio a retalho de discos, CD, DVD, cassetes e similares… 
  

47784  Comércio a retalho de outros produtos novos, em estabelecimentos especializados, n.e. 
  

58110 Edição de livros 
  

58130 Edição de jornais 
  

58140 Edição de revistas e de outras publicações periódicas 
  

58190  Outras atividades de edição 
  

58210 Edição de jogos de computador 
  

58290 Edição de outros programas informáticos 
  

59110 Produção de filmes, de vídeos e de programas de televisão 
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Quadro 9. Delimitação e convergência de atividades nos sectores das tice e indústrias criativas (CAE Rev.3) (cont.). 

CAE Designação TICE IC 

59120 Atividades técnicas de pós-produção para filmes, vídeos e programas de televisão 
  

59130  Distribuição de filmes, de vídeos e de programas de televisão 
  

59140 Projeção de filmes e de vídeos 
  

59200 Atividades de gravação de som e edição de música 
  

60100 Atividades de rádio 
  

60200 Atividades de televisão 
  

61100 Atividades de telecomunicações por fio 
  

61200 Atividades de telecomunicações sem fio 
  

61300 Atividades de telecomunicações por satélite 
  

61900 Outras atividades de telecomunicações 
  

62010 Atividades de programação informática 
  

62020 Atividades de consultoria em informática 
  

62030 Gestão e exploração de equipamento informático 
  

62090 Outras atividades relacionadas com as tecnologias da informação e informática 
  

63110 Atividades de processamento de dados, domiciliação de informação e atividades… 
  

63120 Portais Web 
  

63910 Atividades de agências de notícias 
  

63990 Outras atividades dos serviços de informação, n.e. 
  

71110 Atividades de arquitetura 
  

71120 Atividades de engenharia e técnicas afins 
  

72190 Outra investigação e desenvolvimento das ciências físicas e naturais 
  

73110 Agências de publicidade 
  

73120 Atividades de representação nos meios de comunicação 
  

73200 Estudos de mercado e sondagens de opinião 
  

74100 Atividades de design 
  

74200 Atividades fotográficas 
  

77220 Aluguer de videocassetes e discos 
  

82300 Organização de feiras, congressos e outros eventos similares 
  

82990 Outras atividades de serviços de apoio prestados às empresas, n.e. 
  

85520 Ensino de atividades culturais 
  

90010 Atividades das artes do espetáculo 
  

90020 Atividades de apoio às artes do espetáculo 
  

90030 Criação artística e literária 
  

90040  Exploração de salas de espetáculos e atividades conexas 
  

91011 Atividades das bibliotecas 
  

91012 Atividades dos arquivos 
  

91020 Atividades dos museus 
  

91030 Atividades dos sítios e monumentos históricos 
  

94991 Associações culturais e recreativas 
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Figura 14. Atividades de convergência sectorial entre o sector tice e as indústrias criativas. 

 

 

As atividades de sinergia e convergência entre o sector das tice e das indústrias criativas enquadram-se 

em oito grandes grupos de atividades (Figura 14), considerando: 

 Fabricação de computadores, equipamentos periféricos, recetores de rádio e televisão e 

similares, instrumentos e equipamentos óticos e fotográficos, e suportes de informação 

magnéticos e óticos; 

 Comércio por grosso de computadores, equipamentos periféricos e programas informáticos; 

 Atividades de rádio e de televisão; 

 Atividades de telecomunicações (por fio, sem fio, satélite e outras); 

 Edição de jogos de computador e de outros programas informáticos; 

 Atividades de programação informática, consultoria informática, gestão e exploração de 

equipamentos informático e outras atividades relacionadas com as tecnologias da informação e 

comunicação; 

 Atividades de processamento de dados, domiciliação de informação e atividades relacionadas, 

portais web e atividades de agências de notícias; 

 Atividades de design. 
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2. 

Sinergias e Tendências 

 

 

Impulsionares da economia criativa 

A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) destaca a tecnologia e a 

economia como os principais fatores impulsionadores da economia criativa, em que as transformações 

tecnológicas nas comunicações, a revolução digital, e o ambiente económico que floresceu em torno 

desta revolução, combinaram para criar condições favoráveis ao crescimento da economia criativa. 

 

A convergência do multimédia com as tecnologias da comunicação proporciona uma integração de 

meios, através dos quais os conteúdos criativos são produzidos, distribuídos e consumidos, o que por 

sua vez promove novas formas de expressão criativa e artística. 

 

As tecnologias digitais provocaram um aumento no leque de opções dos média através dos quais os 

conteúdos criativos são apresentados /disponibilizados aos consumidores, como o video-on-demand, 

podcasting de músicas e vídeos, streaming, jogos de computadores, e a disponibilização de serviços de 

televisão por cabo, satélite, internet, e mais recentemente a oferta de um conjunto de serviços, 

conteúdos, aplicações em dispositivos móveis e outros meios. 

 

O crescente leque de meios e plataformas de distribuição geram uma procura igualmente crescente por 

conteúdos criativos, cabendo às indústrias culturais e criativas, independentemente da sua localização, 

de criar e disponibilizar conteúdos criativos e culturais expressivos e economicamente rentáveis. 

 

Em complemento, investigações recentes concluem que os mercados são mais sensíveis a inovações 

estéticas do que a inovações tecnológicas, realçando a importância da ‘soft innovation’, que tem nas 

indústrias criativas uma expressão de relevo, e que se refere a alterações e mudanças de natureza 

estética e de diferenciação de produtos. 

 

O aumento da procura por produtos criativos tem sido igualmente um fator impulsionador do 

crescimento da economia criativa. O aumento do poder de compra nos países industrializados provocou 

um crescimento no consumo de bens e serviços criativos, por seu turno também possibilitado pela 

diminuição dos preços dos dispositivos de mediação de consumo. 



 
RELATÓRIO  DE  ALINHAMENTO  EMPRESAS / MERCADOS : EMPRESAS  TICE  E  AS  INDÚSTRIAS  CRIATIVAS 

 

 

 
– 25 – 

 

A disseminação das novas tecnologias de comunicação tem impulsionado alterações nos padrões de 

consumo que impulsionam o crescimento da economia criativa. Novos consumidores de todas as 

geografias têm cada vez mais e melhor acesso à internet, dispositivos móveis, e os média digitais de uma 

forma que expandem as suas experiências culturais e que os transformam de utilizadores passivos em 

cocriadores de conteúdos culturais, potenciados através das interações das redes sociais. 

 

O impacto das tecnologias da informação e da comunicação na economia criativa é crescente com o 

aumento de novas possibilidades potenciadas pela evolução e convergência digital, gerando novas 

oportunidades para inovar e para novos modelos de negócios. O potencial aumento da procura por 

conteúdos criativos e consumo cultural aumenta à medida que os custos de distribuição baixam. 

 

As tecnologias da informação e comunicação apresentam um enorme potencial para impulsionar o 

desenvolvimento de novas ligações na cadeia de valor nas indústrias criativas, através da convergência 

digital, expressa em três tipologias: convergência tecnológica (alterações nos padrões de propriedade 

dos média), convergência nos média (possibilidade dos consumidores acederem a diferentes média 

/conteúdos a partir de um único dispositivo ou plataforma) e convergência no acesso (produção e 

distribuição de média e serviços em plataformas em rede). 

 

 

Terceira Plataforma 

O termo “Terceira Plataforma”, assim referenciado pela International Data Corporation (IDC), refere-se 

ao atual estádio ‘contínuo’ de desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação. 

 

A “Primeira Plataforma” refere-se ao aparecimento dos sistemas /computadores ‘mainframe’, seguida 

da introdução dos sistemas cliente /servidor, que constituiu a “Segunda Plataforma”, com a interação 

entre computadores pessoais e bases de dados e aplicações instalados nos computadores mainframe. 

 

De acordo com a IDC vive-se atualmente no contexto do “estádio de inovação” da “Terceira Plataforma” 

que está a ser conduzido por um novo conjunto de tecnologias – aceleradoras de inovação – baseadas 

nos pilares tecnológicos da computação móvel, dos serviços ‘na nuvem’, no ‘big data’ e analítica, e nas 

redes sociais. 

 

A IDC sugere que a “Terceira Plataforma” está a provocar um novo contexto caracterizado pela 

inovação, crescimento e disrupção, que irá ter um impacto em todas as indústrias e nas economias, com 

a evolução de um conjunto de novas tecnologias aceleradoras de inovação, que incluem a robótica, 

interfaces naturais, impressão ‘3D’, a ‘internet das coisas’ - the internet of things (IoT) -, sistemas 

cognitivos, e uma nova geração de segurança informática /na rede (Figura 15). 
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Figura 15. A ‘Terceira Plataforma’ e os aceleradores de inovação. 

Fonte: International Data Corporation (IDC, 2014). 

 

 

O Nexo das Forças 

A tendência e a evolução da convergência e o reforço mútuo da computação móvel, das redes sociais, 

dos serviços ‘na nuvem’ e da informação, é denominada pela Gartner Inc. como o ‘Nexo das Forças’ - 

The Nexus of Forces -. 

 

De acordo com a Gartner, a tendência de consumerização e democratização das tecnologias de 

informação provoca a convergência e reforça um mundo imergido tecnologicamente, com a adoção de 

novos padrões e práticas para promover soluções que potenciam e tiram partido da utilização do ‘nexo 

das forças’, criando uma nova plataforma digital. 

 

Este entendimento da Gartner é sobretudo direcionado para o desenvolvimento dos negócios e da 

economia digital, através de redes valiosas de pessoas, empresas e ‘coisas’, baseadas em configurações 

flexíveis do ‘nexo das forças’ para experiências mais eficazes. 
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A ‘internet das coisas’ amplia ainda mais as potencialidades da economia digital, especialmente à 

medida que as ‘coisas’ são mais inteligentes, ubíquas e autónomas, no quadro de uma evolução longa e 

interdependente de abordagens tecnológicas e empresariais, em que o ‘nexo das forças’ acelera a 

transição do ‘e-business’ para a economia digital, com os consumidores a utilizaram, em número 

crescente, dispositivos móveis com interações sociais integradas, criando relações impulsionadas pela 

informação com impacto global. 

 
 

 

Figura 16. Representação esquemática do Nexo das Forças - Nexus of Forces. 

Fonte: Gartner Inc. (2014). 

 
 

 

Figura 17. A evolução do desenvolvimento da economia digital. 

Fonte: Gartner Inc. (2014). 
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Prioridades de Desenvolvimento das TIC na Europa 

As tecnologias de informação e da comunicação impulsionam a inovação e a competitividade nos 

sectores públicos e privados e promovem o progresso científico em todas as disciplinas. 

 

As prioridades de desenvolvimento para a investigação e inovação nas TIC são estabelecidas pela União 

Europeia no Programa Horizonte 2020, enquadradas nos pilares da Excelência Científica, da Liderança 

Industrial e das respostas a Desafios Societais. 

 

A estratégia da União Europeia pretende privilegiar a afirmação de uma comunidade digital centrada 

nas pessoas, direcionada para os aceleradores de inovação tecnológica baseada no desenvolvimento da 

‘internet das coisas’ e das ‘plataformas para objetos inteligentes conectados’, num ambiente de 

segurança cibernética e de TIC de confiança. 

 

O potencial dos sistemas de informação e comunicação está em crescimento exponencial, alimentado 

pela eletrónica, os microssistemas, as redes, os sistemas ciber-físicos e robôs, o progresso no 

processamento de dados e as interfaces homem-máquina cada vez mais poderosas. Estes 

desenvolvimentos permitirão criar novos negócios, em especial para as pequenas e médias empresas 

(PME), e vão contribuir para aumentar a competitividade, criar empregos e apoiar o crescimento 

europeu. 

 

Com destaque para o pilar da liderança industrial, onde são enumeradas as prioridades em diferentes 

áreas tecnológicas, no âmbito das TIC serão privilegiadas as seguintes áreas temáticas: 

 componentes e sistemas; 

 computação avançada; 

 internet do futuro; 

 tecnologias de conteúdo e gestão de informação; 

 robótica; 

 micro- e nano-eletrónica e fotónica. 

 

Estas áreas temáticas englobam diferentes segmentos de especialização tecnológica, incluindo 

componentes e sistemas inteligentes, computação avançada de baixo consumo, redes inteligentes, 

infraestruturas e serviços avançados ‘na nuvem’, robótica, desenvolvimento de novos materiais e 

sistemas, entre outras subáreas prioritárias. 
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Nas áreas temáticas das tecnologias de conteúdos e da gestão da informação, que produzem um efeito 

de sinergia e de convergência entre as tecnologias de informação e da comunicação e as indústrias 

criativas, as prioridades de desenvolvimento englobam: 

 investigação e desenvolvimento na área da ‘big data’; 

 vencer a barreira linguística; 

 apoiar o crescimento de PME nas indústrias criativas inovadoras baseadas nas TIC; 

 tecnologias para as indústrias criativas, redes sociais e convergência; 

 tecnologias para o ensino e aprendizagem; 

 tecnologias digitais avançadas para jogos; 

 interação computacional multimodal e natural. 

 

 

A economia digital e o Mercado Único Digital 

A economia digital desenvolve-se a um ritmo intenso em todo o mundo. É o único fator-chave mais 

importante da inovação, da competitividade e do crescimento, e detém um enorme potencial para os 

empresários e pequenas e médias empresas (PME). 

 

No entanto, na Europa, apenas dois por cento das empresas tiram pleno partido das novas 

oportunidades digitais. A forma como as empresas europeias forem capazes de adotar as tecnologias 

digitais constitui um fator determinante do seu crescimento futuro. 

 

As novas tendências digitais, tais como a computação em nuvem, serviços móveis de web, redes 

inteligentes, e os média sociais, estão a alterar significativamente o ambiente empresarial, 

reformulando a natureza do trabalho, as fronteiras das empresas e as responsabilidades dos líderes 

empresariais. 

 

Estas tendências impulsionam não só a inovação tecnológica, mas estimulam também a inovação em 

modelos de negócios, redes de negócios e na transferência de conhecimentos e no acesso aos mercados 

internacionais. 

 

Dois biliões de pessoas têm ligação à internet e, em 2016, esse número será superior a 3 biliões - quase 

metade da população do mundo. As empresas que não estiverem digitalmente conectadas serão 

excluídas do mercado global. 
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O enorme potencial da economia digital está subexplorado na Europa, com 41% de empresas não-

digitais, e em que apenas dois por cento das empresas aproveitam em pleno as oportunidades digitais. 

Novas oportunidades digitais geram novas oportunidades de negócios. Outras regiões do mundo 

seguem na liderança da economia digital, que contribui em cerca de 8% para o PIB dos países do G20. 

 

Nos últimos cinco anos, o desenvolvimento de aplicações móveis criou quase 500.000 novos postos de 

trabalho nos Estados Unidos da América, favorecendo fortes perspetivas de crescimento do emprego. 

Este desenvolvimento não tem tido igual repercussão na Europa, estimando-se que poderiam ser 

criados 1,5 milhões de empregos na economia digital na União Europeia, se esta registasse o 

desempenho de Estados Unidos ou da Suécia. 

 

As pequenas e médias empresas crescem duas a três vezes mais rápido, e criam novos postos de 

trabalho quando adotam tecnologias digitais, podendo assumir, com a ajuda da tecnologia, um 

posicionamento global desde o ‘primeiro dia’, alcançando mercados externos e potenciais talentos. 

 

Por exemplo, ainda que considerado isoladamente, o desenvolvimento do envolvimento ‘em linha’ com 

os clientes é dinamizador de crescimento: os números têm mostrado que as PME de vários países, que 

participam ativamente com os consumidores na internet, registaram taxas de crescimento de vendas 

que são até 22 pontos percentuais mais elevadas, ao longo de três anos, do que as empresas em países 

com baixa ou nenhuma presença na internet. 

 

As novas tecnologias também proporcionam um potencial de desenvolvimento para as indústrias 

transformadoras, em que mais de 75% do valor acrescentado criado pela internet verifica-se em 

indústrias tradicionais, devido a maiores ganhos de produtividade. 

 

O potencial das tecnologias digitais para promover a competitividade, o empreendedorismo e a 

inovação é realçado no Plano de Ação Empreendedorismo 2020 da União Europeia, que aposta no 

aproveitamento das oportunidades proporcionadas pela revolução digital, incentivando a 

transformação digital das empresas existentes, e apoiando mais empresas digitais na Europa. 

 

O uso mais eficiente das tecnologias digitais, como um fator-chave para uma economia mais 

competitiva, maior crescimento e mais emprego, constitui uma aposta significativa, com várias 

iniciativas integradas nas políticas de topo da União Europeia, emergindo a Agenda Digital para a 

Europa, como uma das iniciativas bandeira da Estratégia Europa 2020, ou a iniciativa específica do 

desenvolvimento do Mercado Único Digital. 
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O desenvolvimento do Mercado Único Digital pretende atuar em três áreas prioritárias: 

 Melhorar o acesso das pessoas e empresas aos bens e serviços digitais; 

 Promover o ambiente propício para o florescimento das redes e serviços digitais; 

 Criar uma economia digital e uma sociedade com potencial de crescimento. 

 

 

Criatividade e sinergia culturais e industriais 

O estudo sobre “A cultura e a criatividade na internacionalização da economia portuguesa” (AM&A, 

2013), promovido pelo Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais da Secretaria de 

Estado da Cultura, dedica uma atenção específica às sinergias entre a criatividade e as sinergias culturais 

e industriais. 

 

A convergência entre tecnologias de informação e da comunicação com as indústrias criativas e culturais 

é realçada também no aspeto da gestão da presença na internet e do comércio eletrónico, segundo o 

qual, são apostas inevitáveis de um sector cultural e criativo que se pretende internacionalizar e 

acompanhar os novos públicos na maior plataforma colaborativa e comercial do mundo. 

 

Neste contexto, a promoção da transição digital da cultura e da criatividade é um fator-chave de maior 

competitividade para as indústrias culturais e criativas, e uma oportunidade para o crescimento dos 

bens e serviços de apoio às indústrias culturais e criativas. 

 

Para aproveitar o potencial de competitividade e internacionalização da conectividade global, o sector 

cultural e criativo terá de realizar um esforço colaborativo, o qual, como é referenciado no estudo, é 

decisivamente alavancado pelas tecnologias de informação e comunicação: 

 

 Ao nível do desenvolvimento de novos modelos de negócio, que sejam capazes de tirar 

pleno partido das TIC para promover novas experiências de consumo e que garantam uma 

adequada exploração da propriedade intelectual para assegurar a remuneração de 

artistas, criadores ou produtores dos bens e serviços de índole cultural e criativa; 

 

 Ao nível do investimento nas infraestruturas, para garantir o acesso a redes de banda 

larga e para beneficiar dos equipamentos e soluções informáticas mais apropriados, 

incluindo a otimização do site para smartphones ou tablets, plataformas de envolvimento 

do público ou as melhores ferramentas de comércio eletrónico; 
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 Ao nível das competências, para desenvolver a estratégia digital, dinamizar o 

envolvimento com o público, gerir o canal de vendas ‘em linha’, efetuar o registo, edição e 

digitalização das obras ou assegurar a tradução dos conteúdos em diversas línguas. 

 

Por outro lado, as indústrias culturais e criativas são caracterizadas por um nível de intensidade em ‘soft 

innovation’, o que na fronteira entre a arte e a indústria, a criatividade e a tecnologia, nomeadamente 

os fatores inovadores associados por exemplo ao design, favorecem a qualidade e a competitividade 

não-custo dos produtos e a lealdade à marca ou a criação de nichos de mercado. 

 

O design é um elemento chave na diferenciação dos produtos que já se provou decisiva noutros 

momentos em que a crise mudou as regras do jogo, como na recuperação da indústria transformadora 

norte-americana após a Grande Depressão (DTI, 2005 e KEA, 2009 in AM&A, 2013). 

 

O documento menciona a posição da Comissão Europeia que defende, em períodos de maior restrição, 

o design e outras formas de impulsionar a inovação não tecnológica – como o desenvolvimento 

organizacional, o envolvimento dos trabalhadores ou a estratégia de marca – são particularmente 

relevantes ao complementar o esforço de modalidades de inovação mais ortodoxas e financeiramente 

mais exigentes como a investigação de índole científica e tecnológica. Exigindo menos capital e menos 

tempo para recuperar o investimento, esta inovação tem um potencial relevante em termos de 

produtividade e de competitividade internacional. 

 

Também neste particular, as TIC desempenham um papel decisivo, constituindo igualmente uma 

oportunidade de crescimento para este sector, no fornecimento e alavancagem de serviços e 

plataformas para as industrias criativas proporcionando ganhos de escala, de eficiência e de 

produtividade, que reforçam a competitividade das empresas e entidades do sector cultural e criativo. 
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3. 

Linhas de Orientação 

 

 

As tecnologias digitais 

As tecnologias digitais – móvel, social, ‘big data’ e nuvem – são um fator disruptivo que revolucionam o 

papel das tecnologias no quotidiano da vida pessoal, empresarial e institucional. A emergência da 

economia digital tem alavancado uma mudança significativa a interface entre homem e máquina, com 

três componentes que induzem crescimento: 

 

 As máquinas têm um papel cada vez mais ativo na melhoria das atividades humanas: as 

máquinas estão cada vez mais conectadas, e têm uma capacidade crescente para 

complementar atividades humanas e reduzir custos de operações. 

 

 As ‘coisas’ digitais estão a ‘suportar’ decisões económicas: o uso crescente de máquinas 

de computação nos processos de decisão tem alavancado o uso no sector das decisões 

financeiras com acrescida consistência. Prevê-se que cada vez mais decisões económicas 

sejam suportadas, e consequentemente automatizadas, através das tecnologias digitais. 

 

 A consumerização (qualificação da experiência dos consumidores) é uma prioridade 

digital: a inovação na experiência dos consumidores é a nova fronteira do 

desenvolvimento da economia digital, e metade dos investimentos em produtos e bens de 

consumo serão, previsivelmente, direcionados para a melhoria da experiência dos 

consumidores. 

 

 

Tecnologia de conteúdos e gestão de informação 

O desenvolvimento relacionado com a criação, distribuição, acesso, retorno e interação de conteúdos 

proporcionam oportunidades e desafios para os média e as indústrias criativas, em sinergia e 

convergência tecnológica com as tecnologias de informação e comunicação. 
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Assiste-se a uma procura crescente para conteúdos de alta-qualidade e novas experiências de 

utilizadores, com tendências específicas na sociedade e na economia: 

 Convergência nos média; 

 Redes e média sociais; 

 Disseminação do uso de dispositivos móveis; 

 Penetração do acesso à internet em banda larga; 

 Crescentes capacidades de computação; 

 O consumo de conteúdos em qualquer lugar, a qualquer hora e através de qualquer 

dispositivo. 

 

Entre 2008 e 2011, o emprego nos sectores culturais e criativos evidenciaram crescimentos 

significativos, com a performance económica dos sectores culturais e criativos na União Europeia a 

representar 3,3% do PIB e emprega 6,7 milhões de pessoas (3% do emprego total). 

 

As atividades de investigação e inovação originam o desenvolvimento e a introdução de novas 

ferramentas de modelização, análise, tratamento e visualização de vastas quantidades de dados, a partir 

das quais se extraem maior valor, para uma utilização mais inteligente da informação proveniente de 

diferentes fontes, para criar, aceder, explorar, e reutilizar todas as formas de conteúdos digitais em 

qualquer linguagem em qualquer dispositivo, abrindo novas possibilidades para personalização, 

acessibilidade e inclusão. 

 

 

Linhas de orientação para fatores-chave nos conteúdos digitais e de gestão da informação 

São apresentados tópicos para a área da ‘big data’, convergência de conteúdos e gestão de direitos de 

autor, sistemas de tradução, convergência nos média e média social, tecnologias melhoradas para o 

ensino e a aprendizagem e interação computacional multimodal e natural. 

 

‘Big Data’ 

A nível mundial, é expectável que os serviços e tecnologias ‘big data’ cresçam de 2,4 

biliões de euros, em 2010, para 12,7 biliões de euros em 2015. O desafio europeu consiste 

no fortalecimento do seu posicionamento enquanto fornecedor de produtos e serviços 

multilingues inovadores baseados em conteúdos e dados digitais, em resposta a 

necessidades bem identificadas da indústria e dos consumidores. 
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Nesta área, a União Europeia realça que é determinante a melhoria da capacidade das 

empresas no desenvolvimento de serviços e produtos multilingue inovadores; bem como 

incrementar a resposta a necessidades impostas pelo mercado, através de investigação 

fundamental e aplicada, relacionados com a escalabilidade e responsabilidade das 

capacidades analíticas. 

 

Convergência de conteúdos e gestão de direitos de autor 

Os aspetos a considerar neste tópico devem focar-se na gestão de direitos de autor de 

conteúdos gerados pelos utilizadores, gestão de direitos de autor em tempo real, direitos 

de autor de obras órfãs, acesso condicional através de diferentes redes. 

 

Sistemas de tradução 

O objetivo nesta área será o de vencer as barreiras da comunicação em linha que têm 

diminuindo a capacidade de uma maior penetração transfronteiriça no comércio digital, 

comunicação social, partilha de conteúdos culturais, e que promova em pleno a 

constituição do Mercado Único Digital (na União Europeia). 

 

Convergência nos média e média sociais 

Adoção e disponibilização de soluções inovadoras baseadas nas tecnologias de informação 

e da comunicação, pelas e para as indústrias criativas, incluindo a convergência no sector 

dos média, e das redes e média sociais. 

 

Isto poderá ser alcançado através de colaborações efetivas com fornecedores de 

tecnologias de informação e comunicação, e pela aceleração e apoio ao crescimento das 

empresas no sector dos média e das indústrias criativas, incluindo a investigação, 

desenvolvimento e exploração de tecnologias emergentes de suporte e de facilitação 

destes sectores culturais e criativos. 

 

Como exemplos de áreas emergentes na convergência do lado dos conteúdos, refira-se o 

3D, as tecnologias de realidade aumentada ou os média em tempo real. No lado do 

contexto do utilizador, refira-se o feedback dos utilizadores nas comunidades em linha, e o 

foco centrado no contexto, incluindo novas formas de experienciar o meio ambiente 

envolvente. 
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Tecnologias para o ensino e a aprendizagem 

O propósito nesta área temática é o de melhorar as tecnologias através da inovação, e de 

uma colaboração próxima entre a indústria e a academia, contribuindo para a formação 

de um ecossistema digital de ensino e aprendizagem, incluindo o ensino formal e informal. 

 

Nesta área temática refira-se ainda o foco para as tecnologias e softwares avançados para 

jogos, em diferentes contextos, quer em ambiente profissional, educacional e outras 

formas contextuais de não-lazer, que proporcionem formas de combate à exclusão digital, 

através das novas tecnologias e sinergias transectoriais qualificadas. 

 

Interação computacional multimodal e natural 

O contexto nesta área temática tem como orientação o objetivo de produzir interfaces 

mais inteligentes e interativas, para comunicações multimodais, interculturais, verbais e 

não-verbais, que se aproximem ao máximo dos padrões e comportamentos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Síntese esquemática de alinhamento entre tice e indústrias criativas. 

 

 

O crescente leque de meios e plataformas de distribuição geram uma procura igualmente crescente por 

conteúdos criativos, cabendo às indústrias culturais e criativas, independentemente da sua localização, 

de criar e disponibilizar conteúdos criativos e culturais expressivos e economicamente rentáveis. 
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innovation, design, experiências, interação, média… 
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Em complemento, os mercados são mais sensíveis a inovações estéticas do que a inovações 

tecnológicas, realçando a importância da ‘soft innovation’, que tem nas indústrias criativas uma 

expressão de relevo, e que se refere a alterações e mudanças de natureza estética e de diferenciação de 

produtos. 

 

Este fator é decisivo para ganhos de competitividade industrial, de produto e de serviços na esfera do 

sector das tecnologias da informação, comunicação e eletrónica, podendo assim beneficiar a atingir 

níveis incrementais de qualidade, competitividade não-custo de produtos e serviços, lealdade às marcas 

/produtos, e/ou potenciação de nichos de mercado. 

 

Acresce por fim, o aproveitamento de elementos associados à inovação não-tecnológica, a partir dos 

quais os contributos das indústrias culturais e criativas e dos serviços relacionados para o sector das 

tecnologias da informação, comunicação e eletrónica são particularmente relevantes em termos de 

produtividade e de competitividade internacional para as empresas do sector. 

 

 

.  
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