
 

 

 
 

Designação do projeto| Unidade de Inteligência 
Código do projeto| POCI-05-5762-FSE-000221 
Região de intervenção| Norte 
Entidade beneficiária| AICEP ‐ Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, 
E.P.E. 
Data de aprovação| 19‐09‐2019 
Data de início| 01‐09‐2019 
Data de conclusão| 31‐08‐2021 
Custo total elegível| 293.229,07 EUR 
Apoio financeiro da União Europeia| FSE 249.244,71 EUR 
Apoio financeiro público nacional/regional| NÃO APLICÁVEL 

 
Objetivos do projeto: 

Criação da Infraestrutura de Processamento de Dados para a Unidade de Inteligência que 
pretende dar à AICEP a capacidade de processar e reagir rapidamente a alterações nos 
mercados e desenvolver cenários prospetivos, que ajudem as empresas exportadoras e a 
captação de investimento a readequar as suas estratégias face às alterações no palco 
mundial. 

 
 
Descrição do projeto: 

Compreendendo a relevância de poder contar com uma estrutura capaz de monitorizar e 
rapidamente “ler” as alterações no panorama económico e político internacional, a AICEP 
iniciou o desenvolvimento de uma Unidade de Intelligence (UI). Para constituir um 
instrumento realmente diferenciador, na atividade da AICEP, esta unidade necessita de 
possuir as competências e ferramentas adequadas. Se por um lado as competências têm 
vindo a ser obtidas pela criação de um programa de estágios para recém licenciados de áreas 
relevantes e pela contratação de especialistas, por outro lado é indispensável dotar esta 
unidade da infraestrutura e competências tecnológicas que lhe permitam elevada 
produtividade e grande capacidade de resposta. 
Neste contexto, as tecnologias de Inteligência Artificial em particular Text Analytics 
apresentam-se como uma solução com enorme potencial, que permitirão ultrapassar o 
maior problema identificado na gestão de informação dentro da UI, e que se traduz em 
information overload.  
Do ponto de vista prático o objetivo deste projeto é implementar um conjunto de 
ferramentas de extração de informação relevante e geração de insights, a partir das mais 
variadas fontes de dados não estruturadas e não processadas. 
Considerando a situação atual, a operação visa atingir os seguintes objetivos: 

 Implementar um conjunto de ferramentas de extração de informação relevante e 
geração de insights, a partir das mais variadas fontes de dados não estruturadas e não 
processadas. 



Executado Por Executar

 Definir uma metodologia processual que relaciona as inúmeras fontes de dados com as 
necessidades dos diversos clientes da AICEP. 

 Dotar a AICEP da capacidade de processar e reagir rapidamente a alterações nos 
mercados e desenvolver cenários prospetivos, que ajudem as empresas exportadoras e 
a captação de investimento a readequar as suas estratégias face às alterações no palco 
mundial. 

 
 
Nível de execução: 

Em curso 
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