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Este Seminário irá apresentar as vantagens e oportunidades que a transformação
digital representa para as empresas da Região Autónoma da Madeira, especialmente
na situação atual gerada pela COVID19, por forma a que possam tirar partido da
economia digital, através do desenvolvimento de ações para a modernização das TIC,
promoção do comércio eletrónico, entre outros desafios.

A economia digital é a atividade económica resultante de biliões de ligações diárias em
linha entre pessoas, empresas, dispositivos, dados e processos. É um ecossistema que
apresenta um enorme potencial para um crescimento inteligente, sustentável e
inclusivo na EU(22,5% da economia global). Neste ambiente, "as cidades devem ser
impulsionadoras digitais e ter um papel estratégico na transformação inteligente dos
seus territórios" (UE, Growth, 2016). 
 
O projeto SMART-ECO consiste na criação de uma plataforma de cidades inteligentes
para a melhoria da competitividade digital da sociedade, das empresas e da
Administração Pública. Esta transformação digital da economia local resultará numa
maior capacidade de crescimento das empresas nos mercados regionais, nacionais e
internacionais e contribuirá para a diversificação económica do Espaço MAC.

O IDE, IP-RAM e a ACIF-CCIM, na
qualidade de parceiros do projeto de
cooperação inter-regional denominado
SMART-ECO, Cofinanciado pelo Interreg
Mac 2014-2020, convidam-no a
participar no Seminário sobre
“Transformação digital na Madeira, uma
oportunidade transversal para a
sociedade, as empresas e a
Administração Pública”.

Apresentaçao



PAUSA 15'

I PARTE

Parte I
10:00 - 10:15 H Abertura do evento

Rui Barreto, Secretario Regional de Economia
Câmara Municipal de Adeje, Chefe de Fila do Projeto SMART-ECO

Economia Digital na Madeira10:15 - 10:30 H

José Luís Freitas, CEO da empresa CYRC Consulting

10:30 - 10:45 Instrumentos de apoio à Inovação

Duarte Freitas, Presidente do Conselho Diretivo do IDE, IP-RAM

Parte II

I PARTE

11:00 - 11:45 H Transformação digital – Experiências e desafios

SIMplifica – Modernização da Administração pública: Leonardo Catanho, Coordenador do
Gabinete para a Modernização Administrativa

MDIH – Madeira Digital Innovation Hub: Marco Vieira, Coordenador Departamento TIC da
ACIF-CCIM e Gestor de projeto

M-SMART – Desenvolvimento de Tecnologia Biométrica multifuncional de suporte a
aplicações multissetoriais transversais: Luís Duarte, CEO da empresa Power of Touch 

11:45 - 12:30 H Questões levantadas pela audiência 

Encerramento do Seminário12:30 H

Jorge Veiga França, Presidente da Direção da ACIF-CCIM

Agenda


