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Lisboa, 11 de dezembro de 2013
O Going Local Portugal está de regresso a Lisboa. No próximo dia 12 de dezembro, a quarta
edição desta iniciativa irá abordar temas como a Agenda Portugal Digital, a Agenda Digital para
a Europa e a Computação em Nuvem, centrando-se no potencial das TIC como motor de
crescimento económico e na importância do empreendedorismo digital para a competitividade
nacional e da Europa.
A Agenda Digital para a Europa, iniciativa emblemática da estratégia Europa 2020, é tema de partida
do evento Going Local Portugal. Mário Campolargo, Embaixador da Comissão Europeia para o Going
Local (DG Connect, Diretor Net Futures), irá focar o presente da Agenda Digital para a Europa e as suas
ações futuras.
O balanço da Agenda Portugal Digital, um ano depois da sua implementação, é outro dos temas
centrais do evento, apresentado por Pedro Cabrita Carneiro (Fundação para a Ciência e a Tecnologia),
Delegado de Alto Nível para a Agenda Digital para a Europa. Estimular a economia digital, o
desenvolvimento científico e tecnológico e a sociedade do conhecimento a nível nacional são os
objetivos desta iniciativa, cujas áreas prioritárias de intervenção pretendem posicionar Portugal como
um dos países mais avançados da União Europeia no sector digital. A eFatura, a Rede TIC & Sociedade
ou a bikeemotion (vencedor do prémio EuroCloud Portugal 2013) são algumas das ações apresentadas
na sessão, implementadas no âmbito da Agenda Portugal Digital.
A Computação em Nuvem enquanto área de elevado potencial económico abrirá o debate à audiência,
discutindo-se o aproveitamento das oportunidades geradas por esta tecnologia para Portugal e para a
Europa e as condições e atores necessários para a sua implementação plena. Os temas
Empreendedorismo, Inovação e Internacionalização e o papel das TIC no seu desenvolvimento
continuarão o debate, com enfoque na importância do empreendedorismo digital e apresentação de
alguns casos de sucesso, moderados por António Murta, Representante de Portugal na Digital
Champions Europe.
O evento é coorganizado pela Comissão Europeia e pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT).
Mais informações disponíveis no programa.
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