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Desafios:

• Proliferação da internet e dos novos suportes digitais de armazenamento e partilha de conteúdos
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• O livro impresso tem vindo a perder importância relativamente aos conteúdos digitais, 
especialmente nas camadas mais jovens
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Desafios:

• Proliferação da internet e dos novos suportes digitais de armazenamento e partilha de conteúdos

• O livro impresso tem vindo a perder importância relativamente aos conteúdos digitais, 
especialmente nas camadas mais jovens

• Valorização do livro no seu formato tradicional

• Aumentar a competitividade da indústria associada

• Colaboração entre os diversos atores
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Oportunidades:

• A recente queda das vendas de livros digitais e o consequente aumento das vendas de livros em 
papel

“Sales of printed books rose 7% in 2016 while e-book sales fell as mobiles and tablets overtook 
dedicated e-readers” 

(Sian Cain: Ebook sales continue to fall as younger generations drive appetite for print, 
https://www.theguardian.com/books/2017/mar/14/ebook-sales-continue-to-fall-nielsen-survey-uk-book-sales.)

“There is a bright future for printed books, a recent survey finds. According to the results, printed 
books will continue to be important, relevant, interesting and still very much appreciated compared to 
e-books and audiobooks.” 

(Liisa Nyyssönen: Printed books have a positive future, a new survey indicates, 
https://www.storaenso.com/en/newsroom/news/2018/5/printed-books-have-a-positive-future-a-new-survey-indicates)
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Oportunidades:

• A recente queda das vendas de livros digitais e o consequente aumento das vendas de livros em 
papel

• Sinergias entre o livro tradicional e as novas tecnologias
• Potencial para a educação

• Combinar numa plataforma todas as vertentes do enriquecimento do livro

“But past and present performance is no guarantee of future results.”

“The new generation of readers is adept at viewing content on multiple devices simultaneously — be it 
written, audio or video.”

“The book is no longer a ‘product’, it is a ‘content service’ that has evolved into a ‘smart book’”

(Canon: Smart books: The future of publishing, https://www.canon.co.uk/business/smart-book-future-publishing/)
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CHIC C3 – “Desenvolvimento de uma Plataforma para gestão da produção de conteúdos digitais para 
valorização do livro e ferramentas auxiliares da produção” – Inpresso

Objetivos:

1. Conceção, especificação e desenvolvimento de uma plataforma eletrónica que permita transformar 
o livro que conhecemos hoje num Objeto Inteligente, com capacidades de interação inovadoras, 
através do uso de tecnologias IOT

2. Refletir e apresentar um novo modelo de negócio para a indústria gráfica com base nesse 
paradigma

3. Envolver os vários atores na cadeia de valor do livro (Editores, Criativos, distribuidores, vendedores 
e consumidores)

Promotores: Sistrade | CCG | Tipográfica Tadinense | Universidade Aberta
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Objetivo: valorizar o livro através da disponibilização de conteúdos adicionais que conjugam o livro 
tradicional com as novas tecnologias

Produtos diferenciados tendo em vista públicos distintos:

• Livro aumentado – utilização do livro tradicional em conjunto com dispositivos móveis, com recurso 
ao conceito de realidade aumentada/realidade mista que permita ao grande público aceder a 
conteúdos associados ao livro, de uma forma contextualizada e interativa

• Smart lamp - sistema dedicado composto por hardware + software, que permite ao utilizador 
visualizar conteúdos multimédia e interagir diretamente sobre o livro, no seu formato tradicional

• Livro eletrónico - incorporação de eletrónica simples no livro que permita alguma interação, sem, 
no entanto, adicionar demasiada complexidade ao processo de impressão
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Objetivo:
• Solução de baixo custo
• Universal

Solução:
• Aplicação para dispositivo móvel que recorre a técnicas de Realidade 

Aumentada e de Visão por Computador

Funcionalidades:
• Reconhecer livro
• Carregar experiência híbrida associada ao livro
• Reconhecer determinados elementos que estão nas páginas dos livros
• Apresentar os conteúdos digitais (vídeos, animações 2D ou 3D, jogos, páginas 

web) associados aos elementos reconhecidos
• Visualização dos conteúdos integrados com o livro 
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Objetivo:
• Produto diferenciado
• Dispositivo especializado
• Universal

Solução:
• Dispositivo construído para o efeito que  utiliza projeção e câmaras de profundidade

Funcionalidades:
• Reconhecer livro
• Carregar experiência híbrida associada ao livro
• Reconhecer elementos contidos nas páginas do livro, gestos do utilizador e objetos 

tangíveis
• Projetar elementos (vídeos, animações, imagens, texto, …) nas páginas dos livros
• Interação através de gestos e objetos tangíveis
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Objetivo:
• Produto individualizado
• Não necessitar de dispositivos adicionais (self-contained)
• Ter capacidade de comunicação com outros dispositivos

Solução:
• Inserção de eletrónica no livro

Funcionalidades:
• Reconhecer a página aberta
• Interação com elementos presentes no livro
• Tocar sons
• Comunicação com outros dispositivos 
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