
 

 

 

TICE.PT apresenta estudo sobre sector das 

Tecnologias de Informação, Comunicação e 

Electrónica em Portugal 

 

Lisboa, 20 de Julho de 2011 - Apresentar um diagnóstico do sector português das 

Tecnologias de Informação, Comunicação e Electrónica (TICE) é um dos principais 

objectivos do estudo “Produtos e Serviços TICE de Tecnologia Nacional: 

Diagnóstico e Estratégia”.  

Divulgado hoje pelo Pólo de Competitividade das Tecnologias de Informação, 

Comunicação e Electrónica (TICE.PT), na Fundação Portuguesa de 

Telecomunicações, o estudo foi realizado pela Sociedade de Consultores Augusto 

Mateus&Associados.  

Com a crescente importância das TICE a nível mundial, ocupando já uma posição 

central nas economias modernas, o estudo foca-se na apresentação de estratégias 

para a internacionalização e na criação de barómetros indicadores de monitorização 

da evolução do sector. 

Segundo o estudo, em Portugal este sector representa actualmente 8% das 

exportações, 2% do emprego nacional, e 6% do investimento. Destaca-se ainda 

como um dos mais expressivos em matéria de I&D empresarial, representando 

aproximadamente 24% do seu total.  

Apesar da recessão mundial, espera-se que, em 2011, o mercado das Tecnologias 

de Informação cresça acima dos 7%, valendo mais de 3 triliões de euros.  

Ainda segundo o estudo, o segmento mais relevante no mercado total das TICE é o 

dos serviços de telecomunicações (37%), seguindo-se o da electrónica de 

consumo (18%), dos serviços TI (16 %) e do equipamento TI (14%). O segmento 

do software é o que assume menor expressão (6%). 

Para Rogério Carapuça, Vice-Presidente do TICE.PT, “este estudo pode marcar o 

arranque concertado de posição das TICE nacionais, aproveitando o enorme potencial 

de crescimento deste sector. Portugal precisa de apostar cada vez mais na sua 

capacidade de criar valor acrescentado através de serviços e produtos inovadores, 

que estão a ser criados e desenvolvidos por empresas portuguesas.”  



O estudo agora apresentado, divulga ainda dezanove medidas de Política pública 

para a Promoção da Competitividade e da Internacionalização do Sector das 

TICE.  

Para conhecer o estudo em detalhe, consulte a página: http://www.tice.pt 

 

Sobre o TICE.PT 

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 49 entidades das quais 54% são Empresas, 26% pertencem ao Sistema Científico e 

Tecnológico Nacional e 20% são Associações, distribuídas essencialmente pelas Regiões Norte, Centro e Lisboa e 

Vale do Tejo. Estas 49 entidades representam um volume de negócios de M€ 1800 (1,16 % do PIB), M€ 290 de 

exportações, M€ 124 de investimento em Investigação, Desenvolvimento e Inovação e 14.000 empregos directos. 

 

 

 

 

Para mais informações, por favor contacte: 

               Inês  Saraiva 
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