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Caracterização da Conferência
A RISE terá lugar na AsiaWorld-Expo de 14-17 de Março de 2022
e voltará a reunir empresas e participantes de todas as
indústrias tocadas pela tecnologia. A conferência foi lançada em

Website https://riseconf.com

Hong Kong em 2015 - de acordo com o Banco Mundial, Hong
Kong é a terceira maior cidade do mundo para a realização de
negócios - e já foi acolhida com sucesso na cidade cinco vezes.

Data:

De acordo com a CNBC, tornou-se "o maior evento tecnológico

14 a 17 de março 2022

da Ásia".

A

RISE

reúne

multinacionais e

os

principais

fundadores,

investidores,

start-ups mais promissoras do mundo –

Localização
Asia World–Expo - Hong Kong

juntamente com jornalistas dos principais meios de comunicação
mundiais - no passado, meios de comunicação de referência

Setores

como a Bloomberg, Forbes e o Financial Times participaram na

Tecnologia

conferência, juntando-se aos líderes da tecnologia - para criar
um potencial inigualável de networking. A RISE representa um
momento crítico para a indústria tecnológica - é o ponto de

Dados RISE (2019)
Nº de Participantes
•

16.000 participantes

•

777 Startups

•

553 Investidores em Tecnologia

•

828 Jornalistas de diversos canais

encontro entre o Oriente e o Ocidente.

A conferência inclui palestras de especialistas líderes em ciência
de dados, inteligência artificial, finanças, entre outros.

de comunicação
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Breve Caracterização do Setor – Tecnologia
Em 2021, a indústria global das tecnologias de informação (TI) está avaliada em cerca de 5 triliões de dólares
americanos. Com 32% de quota de mercado, espera-se que a Ásia seja um grande contribuinte para a
indústria global das tecnologias de informação em 2021 – conforme é visível no gráfico abaixo.
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A "Tecnologia Emergente” - que inclui campos como software IoT, grandes dados/analíticos - é a que se
espera ter um maior crescimento, com previsões que sugerem que o sector irá crescer 104% entre 2018 e
2023. Prevê-se que as despesas de TI a nível mundial em software empresarial e tecnologia relacionada
aumentem 13,6% em 2021, enquanto que as despesas globais em TI deverão aumentar 9,5%, atingindo 4,2
triliões de dólares americanos.

Relativamente aos gastos das empresas em TI, a nível mundial espera-se que atinjam cerca de 4,2 triliões de
dólares americanos em 2021, um aumento de 9,5 por cento no crescimento em relação a 2020. As empresas
mais pequenas investem mais em hardware, enquanto empresas de maior dimensão tendem a atribuir uma
parte menor do seu orçamento a projetos de hardware.
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Perfil do Participante
Na RISE estão presentes grandes pensadores e ousados empreendedores de todas as áreas da tecnologia toda a conferência é um mercado movimentado de ideias e insights. A conferência recebe participantes de
todo o mundo que procuram conhecer os próximos produtos revolucionários da tecnologia.
Em termos de números, em 2019, a RISE recebeu:
• 777 Startups
• 553 Investidores em Tecnologia
• 828 Jornalistas de diversos canais de comunicação

Nesse ano, a conferência contou com mais de 16.000 participantes de 114 países no Centro de Convenções
e Exposições de Hong Kong – os principais mercados representados foram Austrália, Brasil, Canadá, China,
Alemanha, Hong Kong, Índia, Indonésia, Irlanda, Japão, Coreia, Malásia, Filipinas, Rússia, Singapura,
Espanha, Tailândia, Reino Unido, Estados Unidos da América e Vietname.
No que respeita às principais indústrias com representação no evento destacam-se (2019): Fintech;
Publicidade, conteúdo e marketing; Capital de risco e participações privadas; Soluções de software
empresarial; Ecommerce & retalho; Viagens e hotelaria; IA e aprendizagem de máquinas; Entretenimento &
media; Educação; e Grandes dados & análises.

Eventos
Em 2019 o evento contou com mais de 385 oradores que efetuaram palestras e debates.
Os oradores presentes na RISE 2022 estão disponíveis para consulta em: https://riseconf.com/speakers.
A conferência dispõe de um programa voltado para as Startups – ALPHA – disponível em:
https://riseconf.com/startups.
Quanto aos investidores presentes no evento, estão disponíveis em: https://riseconf.com/investors.
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Caracterização do Mercado – Hong Kong
Política Governamental: Hong Kong é uma Região Administrativa Especial Autónoma da República Popular da
China, exceto em matéria de defesa e assuntos externos. A Lei Básica garante que os princípios e políticas
relativas a Hong Kong deverão permanecer inalteradas durante 50 anos, e designa um sistema de governação
liderado por um Chefe do Executivo e um Conselho Executivo, com um sistema a dois níveis de governo
representativo e um sistema judicial independente.
Demografia: A população atual de Hong Kong estima-se em 7.582.783 habitantes, correspondendo a 0,1% da
população mundial total. Toda a população de Hong Kong é urbana e a idade média é de 44,8 anos.
Economia: Em 2019 o sector dos serviços representou aproximadamente 93,4% do PIB em Hong Kong, sendo
que o setor financeiro e de seguros representaram por si só cerca de 21,2%. O Governo prevê que o
crescimento real do PIB de Hong Kong para 2021 seja de 6,4%.
Língua de Negócios: O dialeto cantonês é a língua mais falada no território, embora o inglês seja a língua dos

negócios e das indústrias de serviços;

Infraestruturas:
Hong Kong apresenta uma melhor posição em relação a Portugal, no Logistics Performance Index, ocupando
o 12º lugar face ao 23º de Portugal.
5
Timeliness

Scale: 1: Low; 5: High;
Source: World Bank, 2021.

LPI

3

Customs

1

Tracking &
Tracing

Infrastructure

Logistics
competence
Hong Kong

International
Shipments
Portugal

Contactos
Para informações adicionais sobre como participar no evento com o apoio da NERLEI, contacte NERLEI
através dos seguintes contactos:
• Telefone: +351 244 890 200
• E-mail: internacional@nerlei.pt

4

