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ICT 2015 

CONECTAR:   
pessoas: ênfase nos cidadãos 

TRANSFORMAR:   
indústria e empresas: ênfase na 
economia digital 

INOVAR:   
ênfase na inovação e criatividade 



 +6000 pessoas a assistir 

 127 oradores convidados 

 120 sessões de networking 

 150 projetos na exposição 

 7 prémios (4 na exposição + 
Instagram + radar de inovação + 
desafio FIWARE) 

alguns dados breves 



 Ênfase em pontos fortes europeus. 

 infraestruturas tecnológicas de suporte à  
economia digital (cimeira 5G) 

 Forum StartUp Europe, programa FIWARE,  
Radar de Inovação ... 

 Prémio Nobel falando sobre TIC e liderança industrial 

 Ligação mais estreita aos cidadãos  - exposição 
inédita off-site (Praça do Comércio) 

 Comissários e altos funcionários disponíveis para 
informações à comunicação social 

o que é novo? 



 +/- 7000 participantes registados  

 10% EU13  

 22% participantes portugueses + 0,4% de outros países de 
língua oficial portuguesa 

 3% países parceiros (INCO H2020) 

 30% mulheres 

 15% jovens (30 anos ou menos) 

 4.4% estudantes 

 6,250+ seguidores Twitter (mais do dobro do ICT2013) 

quem participa? 



o que é a ICT 2015? 
 Conferência (5 plenárias + 15 sessões paralelas + 2 sessões de 

apresentação do Programa de Trabalho para 2016-17 do 
H2020) 

 Exposição (I-C-T, aldeias CE, PT & INCO + off-site) 

 Networking (sessões de networking, sessões temáticas do 
Programa de Trabalho,  Face2face, bar camps, networking 
app Fuseami, elétricos para networking) 

 Forum Startup Europe 

 Iniciativas de divulgação para Estudantes 



objetivos 
1. Compreender as razões pelas quais o Mercado Único Digital é 

a chave para a liderança industrial da Europa na economia 
digital 

 A competitividade das indústrias "tradicionais” agora 
depende também da existência de um verdadeiro Mercado 
Único Digital de mais de 500 milhões de pessoas 

 O programa de Investigação e Inovação Horizonte 2020 
para as TIC visa reforçar a indústria e manter a nossa 
liderança industrial na economia digital 



objetivos 
2. Saber mais sobre o novo Programa de Trabalho para 2016-17 

do H2020 e os seus Instrumentos 

 12 mil milhões de euros para digitalizar a indústria europeia 
no H2020 - no WP 2016-17 em TIC 3.2 mil milhões de euros 

 Ênfase em:  
 Assegurar acesso fácil à inovação para todas as empresas industriais e 

em especial as PME’s, onde quer que estejam situadas na Europa e 
em qualquer setor  

 Conseguir liderança Europeia em plataformas industriais digitais  

 Preparar a nossa sociedade para beneficiar da transformação digital - 
através da promoção de competências digitais em toda a Europa 



objetivos 
3. Mostrar os esforços de investigação e inovação da Europa 

 100 melhores projetos em três temas: Inovar, Conectar, 
Transformar 

 30 outros projetos: aldeias CE, INCO e PT espalhadas por 
5.000 m2 

 5 projetos off-site escolhidos para ilustrar como a I&D 
Europeia em TICs  está a influenciar positivamente a vida 
dos cidadãos 



objetivos 
4. Mostrar que o investimento Público atrai investimento 

Privado 

 Por exemplo: Desenvolvimento de 5G →  
CE investiu €700 milhões & Indústria €3.5 mil milhões 



para a comunicação social 
 Página web dedicada e press pack 

(https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/journalists-and-media-ict-2015) 

 Briefings com funcionários da CE 

 Web streaming (link ainda não disponível) 

 Sala de imprensa + local para entrevistas 

 Programa para jornalistas: 

 Briefings diários com funcionários da CE  

 Press points (20 e 21/10)      Visitas guiadas à exibição 

 Destaques das sessões da conferência (DSM, digitalização da 
indústria) + encontros com os oradores 



press points @ICT 2015 
 Comissário Günther Oettinger, Francine Closener, Secretário 

de Estado da Economia do Luxemburgo, e MEP Hans-Olaf 
Henkel, Vice-Presidente da Comissão ITRE 
Dia / Hora: Terça-Feira 20 Outubro / 13.00-13.30 
 

 Diretor Geral Roberto Viola 

 Dia / Hora: Terça-Feira 20 Outubro / 15:30 – 16:00 
 

 Comissário Carlos Moedas 
Dia / Hora: Quarta-Feira 21 Outubro / 16h00-16h30 
 

Local: Sala cinema: 100 lugares 
 



apoios audiovisuais 
 Vídeo de abertura (disponível para os jornalistas) 

 EbS: cobertura das atividades dos Comissários a 20 e 21 de 
Outubro  

 Vídeos imediatos para Social Media (Comissários + destaques 
dos dias + projetos selecionados) 

 Webstreaming (a partir do Auditório I; 6; 7; 8; salas 3: A, B, C) 



presença na web 
 Páginas para jornalistas :  

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/journalists-and-media-ict-2015  

 Items Newsroom: 
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/eu-digital-news/ict-2015 

 Blogposts: organizadores de sessões, oradores, Radar de 
inovação, expositores…  
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict2015-innovate-connect-transform-
lisbon-20-22-october-2015#Blogs  

 Programa H2020:  
http://bit.ly/H2020ICT   
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solicitações dos meios de comunicação 
 Diretor Geral e Diretores podem dar entrevistas 

 Funcionários da CE podem dar entrevistas sobre os tema da 
conferência da sua responsabilidade ou sobre os seus 
projetos / domínios de especialização; mensagens políticas 
não serão abordadas 

 

 Coordenação dos pedidos: Camelia.Vajeu@ec.europa.eu 
 



conferência 







Auditório 1 

11:30  Cerimónia Abertura pelo Comissário Oettinger em presença de S. Exa. o Sr. Presidente da 
República. 

14:00 - 15:30  Discurso plenário pelo Comissário Oettinger, seguido por um Painel de Discussão sobre "Um 
Mercado Único Digital: A chave para a liderança industrial da Europa na economia digital"  

16:00 - 17:30  Sessão de informação, Auditório 1 

 Apresentação do Programa de Trabalho para 2016-17 do H2020  e seus Instrumentos 

17:45 Sessão de encerramento 
 

Outras 3 sessões paralelas 

Sessão I -  Inovação, Auditório 6 

 Investigação em Inovação: para além do Financiamento Público 

Sessão C -  Conectar, Auditório III & IV 

 Construindo a Confiança Digital 

Sessão T -  Transformar, Auditório 8 

 Uma forte indústria TIC para uma forte economia 

terça-feira 20 de Outubro 



Auditório 1 

09:00 - 10:30  Sessões paralelas Apresentação do Programa Quadro H2020 2016-17 e seus Instrumentos 

11:00 - 12:30  Plenária Transformando Investigação e Inovação em Crescimento e Emprego  

14:00 - 14:50  Plenária "Potencial de Inovação na Era Digital" – discursos do Comissário Moedas , Ministro 
Crato e Diretor-Geral Viola  

14:50 - 16:20  Plenária Impulsionando a inovação através da criatividade e das artes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessões paralelas 
09:00 - 10:30  
Sessão I - Inovar, Auditório 6 
Ciência Aberta e Dados abertos para Inovação 
Sessão C - Conectar, Auditório 7 
Modernização do Setor Público 
Sessão T - Transformar, Auditório 8 
Criação de Competências Digitais e 
Aprendizagem 
 

Sessões paralelas 
16:40-18:10 
Sessão I - Inovar, Auditório 6 
Hubs inovação digital 
Sessão C - Conectar, Auditório 7 
Artes & Criatividade nas TIC  
Sessão T - Transformar, Auditório 8 
Uma abordagem apropriada a todas as 
idades numa cidade inteligente 
 

quarta-feira 21 de Outubro 



Auditório 1 

11:00 - 12:20 Sessão Plenária final 

O impacto transformador da Excelência Científica 

12:25 - 13:00 Cerimónia de entrega de prémios 

Sessões paralelas 
09:00 - 10:30  
Sessão I -  Inovar, Auditório 6 
 Multi-disciplinaridade para 

Tecnologias de Futuro 
Sessão C -  Conectar, Auditório 7 
 A Internet das Coisas em ascensão 
Sessão T -  Transformar, Auditório 8 
 Economia controlada por dados 
 

Sessões paralelas 
16:40-18:10 
Sessão I -  Inovar, Auditório 6 
 Inclusão de espírito empreendedor no 

seu consórcio 
Sessão C -  Conectar, Auditório 7 
 Conectividade 5G para satisfazer 

serviços exigentes  
Sessão T -  Transformar, Auditório 8 
 Conteúdos digitais  numa sociedade 

altamente conectada 

quinta-feira 22 de Outubro 





networking 



Quarta 
09:00-17:35  

Terça  
16:00-17:35  

 

Quinta 
09:00-15:35 

ICT Networking          Hall 5 Salas 5A, 5B, 5C, 1.02, 1.08 

 

Quarta 
09:00-17:35  

Terça  
16:00-17:35  

 

Quinta 
09:00-15:35 

Atividades NCP         Hall 3, Hall 5 

networking 





exposição 



Terça- Feira 20 Outubro -  12:30 - 13:00  Inauguração da exposição pelo Comissário Oettinger  

Quinta- Feira 22 Outubro -  10:30 - 11:00  Cerimónia de atribuição de prémios 

 

10 projetos representativos, como aperitivo do que é apresentado na ICT 2015 

 Graphene, O material mágico para o futuro da Europa (a ter lugar na Praça do Comércio) 

 VERE Prolongue o seu corpo com um avatar  

 Blindpad e ABBI  Sinta ou ouça: Como a tecnologia ajuda os deficientes visuais  

 FREE-MOBY  Poupando em eletricidade e custos de mobilidade 

 Human Brain Project TIC para compreender e explorar o Cérebro Humano  

 GHOST Tecnologia de hologramas  

 CEEDs  Ferramentas de realidade virtual para codificar grandes conjuntos de dados 

 EarthServer  Análises de dados para Geociências 

 FIWARE Configurar e iniciar o seu próprio negócio digital nunca foi tão fácil 

 GÉANT Network Interligando cientistas de todo o mundo 

palco no Hall da Exposição 





exposição na Praça do Comércio 

Inauguração domingo 18 de Outubro às 17 horas 



forum Startup Europe 



Quarta-feira 

 09:00-18:30  

 Desenvolvimento e 
crescimento de Startups 

 Seedcamp + Aceleradores 

 Movimentos de Manifestos 
de Startups 

 Uma Europa sem fronteiras 

 Discussão sobre fracassos 

 Apresentação de ideias para 
o Radar de Inovação 

Terca-feira 

16:00-18:00 

 Inauguração com o 
Comissário Oettinger 

 Pontos de vista dos 
principais investidores e 
empresários 

 Tech All Stars  

 

Quinta-feira 

09:00-15:35 

 Crescimento, mulheres 
empresárias 

 O papel dos mercados 
bolsistas & Fueling 
groWomen 

 Concurso de ideias de 
negócio TIC 

 ODI SME pitches 

auditórios III, IV 



Forum Startup Europe 

Desafios FIWARE 



Hashtag: : #ICT2015 

Twitter: : @ICT2015eu           @DigitalAgendaEU 

Instagram          Periscope 

FB event 

e para recordar… social media 

https://twitter.com/search?q=#ICT2015&src=tyah
https://twitter.com/ict2015eu
https://twitter.com/DigitalAgendaEU
https://twitter.com/DigitalAgendaEU
https://instagram.com/digitalagendaeu/
http://periscope.tv/digitalagendaeu
http://bit.ly/ICT2015FBevent

