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Ficha de Projeto

Resumo

O objectivo central da RTDT é sistematizar o tratamento de informação, conhecimento e tecnologia desenvolvidos
em ESCT nacionais e internacionais e fomentar a sua difusão e transferência para o tecido empresarial nacional,
agrícola e florestal, com vista à melhoria da competitividade internacional das empresas nacionais.
A RTDT terá três pilares de actuação:
1- Levantamento de informação técnica e científica, onde se pretende identificar e sistematizar, não só tecnologias
desenvolvidas por ESCT nacionais e internacionais (principalmente nas regiões de actuação da RTDT: África,
América Latina e Europa), mas também empresas nacionais interessadas em iniciar ou desenvolver a sua
actividade a nível internacional tendo por base as tecnologias identificadas;
2- Tratamento e difusão de informação técnica e científica, onde se pretende fazer o matching entre oferta
tecnológica e interesses / oportunidades empresariais e apoiar a transferência destas tecnologias para as
empresas. Esta actividade decorrerá através de: a)- plataforma web, que permitirá integrar em rede todos os
intervenientes no projecto (pessoas, empresas, ESCTs, etc); b)- conteúdos de difusão de conhecimento (vídeos,
catálogos de tecnologias, etc.); c)- acções de difusão de conhecimento (missões empresariais, brokerages
tecnológicos, workshops tecnológicos, etc).
3- Parcerias Internacionais, onde se pretende angariar parceiros-chave, a nível nacional e internacional, de forma
a assegurar uma maior abrangência da RTDT.
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