
 

  
 

Designação do projeto Smart EnterCom - Comunicações Empresariais Inteligentes 

Código do projeto POCI-01-0247-FEDER-021949 

Objetivo principal Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação 

Região de intervenção Centro 

Entidade beneficiária 
GoTelecom, Lda 
Wavecom - Soluções Rádio, S.A. 
Instituto de Telecomunicações 

 

Data de aprovação 21-11-2016 

Data de início 01-01-2017 

Data de conclusão 31-12-2019 

Custo total elegível 832.268,06 Euros 

Apoio financeiro da União Europeia 465.927,41 Euros, através do FEDER 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados 

Com o projeto Smart EnterCom a GoTelecom associa-se à Wavecom e ao Instituto de Telecomunicações para a 
criação e dinamização de um Núcleo de I&D que lhe permitirá realizar um incremento significativo dos seus 
recursos, ferramentas e capacidades para o desenvolvimento de I&D e capacidade de conceção de novas e 
inovadoras plataformas de comunicação dirigidas ao domínio empresarial e institucional, capazes de induzir 
mudanças de paradigma sobre as atuais práticas de utilização das TIC no contexto das organizações e as 
fragilidades que apresentam em termos de gestão de informação e de relacionamento comunicacional 
estruturado e rastreável. 
Sob a designação conceptual de "plataformas de comunicações empresariais integradas e inteligentes", o 
projeto têm como finalidade estratégica conseguir otimizar a interação humana no contexto das organizações, 
através de diversos instrumentos infocomunicacionais que permitam melhorar a organização das suas 
comunicações (intra e extra fronteiras) e, consequentemente, a performance individual de cada colaborador e 
da organização como um todo. 
O conteúdo programático das Atividades propostas reflete o entendimento dos promotores de que o 
desenvolvimento competitivo deste novo conceito de plataformas infocomunicacionais requer trabalho 
concertado em diversos domínios tecnológico-científicos complementares, sendo que se identificam dois 
grandes domínios de trabalho (ou áreas aplicacionais, relevantes para os promotores) relativamente 
individualizáveis e sob os quais se identificam subdomínios de trabalho mais concretos, designadamente: 
1. *Novas interfaces colaborativas*: 
      1. Comunicações Web 
      2. Aplicações sensíveis ao contexto 
      3. Design de interação e interfaces 
2. *Gestão flexível de recursos e sistemas* 
      1. Sistemas de Comunicações - SDN(software defined networks) 
      2. BigData 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


