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Especial  \orte&Inovação 

FOX, BBC e SONY entre os clientes da empresa da Região Norte 

MOG COM PRODUTOS 
INOVADORES NA ÁREA 
DA MULTIMÉDIA 
► A MOG Technologies, empresa especiali-
zada na automatização de conteúdos multi-
média, de televisão e cinema. propôs-se a 
desenvolver um protótipo que permitisse a 
visualização e seleção de conteúdos de for-
ma a ser possível abolir, por exemplo, casse-
tes. enquanto meio de suporte de conteúdos 
multimédia. O projeto "MOG QC-OTG" sur-
giu então através de uma análise interna de-
talhada aos atuais -workflows" de produção 
de televisão. 

Para Alexandre Silva, gestor de inovação 
da MOG, "nos últimos anos, a produção de 
conteúdos televisivos tem vindo a pautar-se 
por uma migração dos tradicionais sistemas 
de radiodifusão para outros suportados pe-
las tecnologias de banda larga. Neste proces-
so de mudança de paradigma, é necessário 
garantir a qualidade dos conteúdos audiovi-
suais a serem exibidos". 

O número de conteúdos que é possível 
ver na televisão advém de diversas fontes. 
que têm crescido bastante nos últimos anos. 
"Aqui entram os conteúdos produzidos pelo 
próprio canal, em direto ou offline; os que  

são produzidos por outras empresas: e mes-
mo as contribuições dos espectadores, que 
funcionam muitas vezes como micro jorna-
listas. Neste cenário é importante que os 
conteúdos sejam analisados e processados 
de forma a serem disponibilizados aos jor-
nalistas no menor tempo possível". explica 
Alexandre Silva. 

O objetivo principal era reduzir esse tem-
po através da agregação, no mesmo disposi-
tivo. dos processos de controlo de qualidade 
dos conteúdos e de codificação e manipula-
ção logística dos mesmos. 

Para a realização do projeto. a MOG esta-
beleceu parcerias com três entidades de re-
ferência ao nível de investigação nesta área: 
o Instituto Superior Técnico, o ISCTE-IUL 
(Instituto Universitário de Lisboa) e o Institu-
to Pedro Nunes. 

Ter uma política de inovação aberta da 
empresa foi fundamental para criar um 
portfólio de produtos dirigidos ao setor da te-
levisão digital e da produção de media em 
geral. "sem concorrência a nível nacional", 
afiança o gestor da MOG. E permitiu tam- 

bém, nas palavras de Alexandre, "alavancar 
um processo de internacionalização susten-
tado que fez com que as exportações corres-
pondessem a 96% do volume de vendas no 
ano passado, estando a MOG presente nos 
cinco continentes, desde a Argentina à Nova 
Zelándia, em clientes como a HBO. a FOX. a 
BBC, a SONY ou a Adobe, entre outras". 

Sendo um projeto de I&D, há um conjun-
to de desenvolvimentos que apresentam ris-
cos consideráveis, dado o grau de incerteza 
dos resultados a obter. Por isso, "os apoios 
comunitários do ON.2 - O Novo Norte per-
mitiram, por um lado, minimizar este risco e 
por outro consolidar e mesmo ampliar o 
atual núcleo de Investigação e Desenvolvi-
mento da empresa. Este reforço das capaci-
dades de I&D da empresa permitirá no futu-
ro conceber e desenvolver novos projetos 
que terão um impacto significativo na com-
petitividade mundial da empresa". afirma 
Alexandre Silva. 

Neste momento, já existem oportunidades 
de negócio com potenciais clientes na Ale-
manha. em Espanha e na Polónia. F. A. 

CONCURSOS  
ABERTOS COM  
0 APOIO DO  
NORTE 2020  

CONHEÇA A AGENDA  completa 
dos concursos que contam com o 
apoio do NORTE 2020 (Programa 
Operacional Regional do Norte 
2014/2020) e aceda aos docu-
mentos dos concursos em 
www.norte2020.pt. 

Formação Avançada: Programas 
Doutorais 
AVISO N NORTE-69-2015-15 
Data de início 31-10-2015 
Data de encerramento 30-11-2015 

Sistema de Apoio às Ações Coleti- 
vas "Promoção do Espírito Em- 
presarial" (Intermunicipal) 
AVISO NORTE-51-2015-18 
Data de início 16-11-2015 
Data de encerramento: 14-01-2016 

Sistema de Apoio às Ações Coleti- 
vas "Internacionalização" (Inter- 
municipal) 
AVISO NORTE-52-2015-19 
Data de início: 16-11-2015 
Data de encerramento:14-01-2016 

Sistema de Apoio às Ações Coleti- 
vas "Qualificação" (Intermunici- 
pai) 
AVISO NORTE-53-2015-20 
Data de início 16-11-2015 
Data de encerramento 14-01-2016 

Sistema de Incentivos "Qualifica- 
ção de PME" - Contratação de Re- 
cursos Humanos Altamente Qua- 
lificados 
AVISO N.' 59-2015-11 
Fase 2 
Data de início: 30-11-2015 
Data de encerramento: 28-01-2016 

Apoio à Contratação de Recursos 
Humanos Altamente Qualificados 
— Não PME 
AVISO N.' 59-2015-12 
Fase 2 
Data de Início: 30-11-2015 
Data de encerramento: 28-01-2016 


