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INCM no Portugal Tecnológico 2010 
 
 
A INCM esteve presente no Portugal Tecnológico 2010 que decorreu na FIL entre os 
dias 22 e 26 de Setembro, e que teve como tema «Portugal Tecnológico, a liderar o 
futuro». A INCM apoiou a iniciativa e participou nas conferências organizadas pelo 
Ministério da Administração Interna subordinadas ao tema Tecnologias na 
Administração Interna. 
 
O tema do último dia deste ciclo de conferências versou as Novas tecnologias de 
Segurança e Controlo. Os temas apresentados pela INCM foram Elementos de 
segurança físicos em documentos de identificação, Plataforma electrónica de gestão 
de documentos de segurança e Documentos electrónicos, segurança e 
funcionalidades. 
 
O Portugal Tecnológico é a maior mostra nacional de tecnologia e inovação, apresenta 
soluções inovadoras, com destaque para os projectos de índole tecnológica. 
Participaram neste evento mais de uma centena de empresas tecnológicas e 
entidades com projectos inovadores, em áreas tão distintas como a Mobilidade 
Eléctrica, Energias Renováveis, a Educação, a Saúde, as Comunicações, os 
Transportes e a Segurança. 
 
O principal objectivo do Portugal Tecnológico 2010 é demonstrar como as empresas 
de diversas áreas de actividade, nos serviços públicos e empresariais, aplicam as mais 
recentes inovações tecnológicas na sua actividade diária e exemplificar como as redes 
de conhecimento e as regiões inovadoras contribuem para o desenvolvimento do País 
e para a qualidade de vida dos cidadãos. O Portugal Tecnológico pretende promover e 
divulgar a tecnologia portuguesa, hoje globalmente reconhecida, bem como reafirmar o 
papel de Portugal nas redes de excelência, provado pelo crescente número de 
grandes empresas internacionais que apostam no nosso País e pela 
internacionalização acrescida das empresas tecnológicas portuguesas. 
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