NOTA DE IMPRENSA
Dois Comissários Europeus em Lisboa para participar no maior
evento Europeu de Tecnologias e Informação e Comunicação
12 agosto 2015
Günther Oettinger, Comissário Europeu para a Economia Digital e a Sociedade, e Carlos
Moedas, Comissário Europeu para a Investigação, Ciência e a Inovação, marcam presença na
conferência ICT 2015 onde serão apresentadas as novas políticas e iniciativas da Comissão
Europeia para a Investigação e Inovação em TIC, dando especial enfase ao Programa Quadro
Horizonte 2020.
Günther Oettinger marca a abertura oficial do evento, dia 20 de outubro, e conduz a sessão
Plenária dedicada à estratégia para a Digitalização da Indústria Europeia, um dos assuntos em
destaque no Programa do maior evento das TIC da Europa.
No segundo dia, 21 de outubro, Carlos Moedas, responsável pelo programa de Investigação e
Inovação Horizonte 2020, irá discutir várias questões relativas ao Acesso aberto e Impacto na
Sociedade.
De 20 a 22 de outubro Lisboa transforma-se no polo europeu de inovação em Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC), e o Centro de Congressos de Lisboa recebe 5000
participantes, mais de 100 oradores e 150 expositores do que de melhor se faz em TIC na
Europa.
A par do painel de oradores de alto nível, onde constam peritos nacionais e internacionais de
renome nas TIC (ver programa), este evento pretende ser um espaço de networking, potenciar
parcerias de qualidade, agilizar a identificação de parceiros e servir de catalisador entre a
Investigação e Inovação.
Portugal, numa posição de destaque, tem a oportunidade de demonstrar aquilo que de melhor
se faz em TIC em território nacional e incrementar diversos projetos em curso e em
desenvolvimento. Na Portuguese Village, uma área criada no recito da Conferência, podem
encontrar-se quer as entidades catalisadoras de inovação em Portugal como os projetos com
maior impacto em curso.
A realização deste evento em Lisboa permite colocar peritos, empresas e investigadores
nacionais numa posição privilegiada e de maior competitividade, uma oportunidade que
resulta do trabalho que tem vindo a ser implementado pela FCT no domínio das suas
competências de coordenação das políticas públicas da Sociedade de Informação.

Acompanhe as novidades no website ICT 2015: http://ict2015.fct.pt
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