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O "Jornal de Noticias" vai receber novas tecnologias de transmissão no 1N Direto 

Conteúdos Maior projeto português de investigação e desenvolvimento arrancou esta semana com a participação do "Jornal de Noticias" 

Milhões para os média digital 

Novos produtos 
poderão ser 
exportados 
para 77 países 

António José Gouveia 
antonio.j.gouveia@p.pt  

► O maior projeto português de in-
vestigação e desenvolvimento na 
área dos média arrancou ontem 
com 24 instituições cientificas e 
empresariais, entre os quais o "Jor-
nal de Noticias" (Global Media 
Group), num investimento de 95 
milhões de euros durante três anos. 

O objetivo deste projeto, cha-
mado CHIC (Cooperative Holistic 
View on Internet and Content), é 
desenvolver uma fileira empresa-
rial nacional na área dos média, 
com a intenção de também refor-
çar a presença das instituições e 
empresas nos mercados interna-
cionais através da disponibiliza-
ção de novos produtos e sistemas 
que endereçam o setor dos con-
teúdos digitais. 

No final dos três anos do pro-
grama pretende-se que nasçam 
produtos de conteúdos digitais 
inovadores como, por exemplo, 
um sistema de realização de tele- 

visão na "cloud" ou vários produ-
tos associados à tecnologia da rea-
lidade aumentada. 

"Temos trabalhado há já algum 
tempo para construir este consór-
cio em Portugal. Até 2020 quere-
mos desenvolver um ecossistema 
baseado em formatos abertos e 
tecnologias interoperávéis que 
promovam a dinamização da 
criação de conteúdos nacionais e 
a sua troca entre os diferentes 
atores da cadeia de valor", expli-
ca Alexandre Ulisses, coordena-
dor do CHIC e gestor de inovação 
da empreSa MOG. 

O CHIC prevê exportar até 2020 
os novos produtos que vai desen-
volver, tais como, a titulo de 
exemplo, sistemas para a trans-
missão em tempo real de vídeo 4k 
através da Internet ou uma plata-
forma para a disponibilização di-
gital do plano nacional de Cinema 
às escolas. Os produtos serão co-
mercializados em 77 mercados, 
dos quais se destacam o brasilei-
ro, alemão, espanhol, norte-ame- 

ricano, russo e asiático. "0 proje-
to pretende aumentar a capacida-
de exportadora das empresas na-
cionais, atingindo assim os 22 mi-
lhões de euros", refere Artur Pi-
menta Alves, coordenador cientí-
fico do projeto e consultor da ad-
ministração do INESC TEC. • 

Participantes 

Tentadores de tecnologia 
• MOG Technologies, Cluster Me-
dia.labs, GEMA, vMuse, SisTrade e 
Youon. 

Entidades danificas 
• INESC TEC, Universidade de 
Aveiro, Universidade Católica, 
Universidade do Porto, Universi-
dade de Trás-os-Montes e Alto-
Douro, Cinemateca Portuguesa, 
Instituto Superior de Engenharia 
do Porto, Universidade Aberta e 
Centro de Computação Gráfica. 

Utilizadores finais 
• "Jornal de Notícias" (Global Me-
dia•Group), OSTV, Porto Canal, Ta-
dinense Artes Gráfica, Altice Labs 
e GMK produções. 

Chin= 
• TICE e ADDICT - Agência para o 
Desenvolvimento das Indústrias 
Criativas. 


