
 

 

Sessão de Apresentação do TECHDAYS  

14 de Setembro, 14h30 

Salão Nobre do Parque de Exposições de Aveiro 

 

Informação sobre o TECHDAYS 

 

 1 Organizador + 5 Coorganizadores:  

o Evento Promovido pelo Município de Aveiro em co promoção com a 

Universidade de Aveiro, o Instituto de Telecomunicações, a Associação 

Empresarial INOVARIA, o TICE.PT e o Habitat Sustentável. 

o Na edição de 2018 contaremos com a integração no comité organizador de 

mais alguns Clusters Nacionais, tais como: o Cluster do Mar Português, o 

Cluster das Indústrias da Fileira Florestal, o INOVCluster, o Cluster da 

Competitividade das Industrias Criativas, o Cluster do Têxtil, Tecnologia e 

Moda, Cluster PRODUTECH - Pólo das Tecnologias de Produção, Cluster 

Engineering & Tooling Cluster, Cluster dos Recursos Minerais de Portugal, entre 

outros. 

 

 Principais Objetivos:  

 
o Reforçar a aposta no TECHDAYS e que o mesmo se assuma como um evento de 

referência NACIONAL e de realização regular (anual) 

o Evento referência nível nacional na área da Investigação & Desenvolvimento & 

Inovação. 

o Dar visibilidade ao papel que Aveiro teve, tem e continuará a ter nesta área da 

Inovação e Desenvolvimento de Produtos e Soluções Inovadoras.  

o Assumir o TECHDAYS como um Ponto de Encontro para estabelecer novas 

parcerias de negócios entre empresas e Centros de Investigação, potenciando o 

desenvolvimento de projetos em co promoção entre estes dois mundos: o 

mundo empresarial e o mundo da investigação científica. 

http://tice.pt/


 

 

 

 O EVENTO 

O TECHDAYS junta empresas, unidades de investigação, empreendedores, criativos e o 

público em geral no mesmo palco - a cidade de Aveiro - para debater e experimentar o 

futuro. É um evento que afirma a excelência do trabalho desenvolvido em Portugal na 

Investigação & Desenvolvimento & Inovação.  

Este evento assume-se como um espaço de debate sobre temas muito relevantes para a 

nossa indústria, e na edição deste ano irão marcar presença os principais especialidades 

nacionais e internacionais em áreas de relevante interesse associadas ao uso da tecnologia.  

E porque TECNOLOGIA também significa entretenimento, o TECHDAYS irá ainda incorporar 

atividades na área do GAMING, ROBÓTICA, YOUTUBERS e EDUCAÇÃO para a CIÊNCIA, 

assumindo-se como um evento destinado a um público muito abrangente e heterogéneo 

que partilha a mesma paixão pela Tecnologia.  

Assim, com uma estrutura diversificada de atividades, no TECHDAYS 2017 irá acontecer no 

Parque de Exposições de Aveiro, entre 12 e 14 de Outubro e irá incluir: 

o ÁREA EXPOSITIVA com 9000m2: 

 Mais de 120 empresas e expositores, em que se incluem: ALTICE LABs, 

BOSCH, CROSSJOIN, ANACOM, SIEMENS, HUAWEI, FRAUNHOFER 

ou AIRC, ERICSSON ou VISABEIRA GLOBAL e Clusters Nacionais 

como o TICE.PT, Cluster Habitat Sustentável, INOVCluster ou 

Cluster do Mar Português.  

 

o CONFERÊNCIAS e WORKSHOPS   

 Destaques no dia 12 de Outubro 

 Sessão de Abertura com a Presença do Presidente da Câmara 

Municipal de Aveiro José Ribau Esteves, do Reitor da 

Universidade de Aveiro Manuel Assunção, do CTO da Altice / 

MEO Alexandre Fonseca e do Comissário Europeu para a 

Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas. 



 

 

 

 Workshop Aveiro 5G City com a presença de Adrian Matei da 

ERICSSON 

 Conferência Instituto de Telecomunicações – 25 anos que 

contará com a presença de Martin Cooper, Manuel Heitor ou 

Upkar Dhaliwal, entre outros. 

 

 Destaques no dia 13 de Outubro 

 O 1º Congresso Internacional de Negócios da AIDA acontece no 

TECHDAYS” e tem como principal objetivo promover o apoio à 

internacionalização das empresas e o incremento das relações 

económicas bilaterais entre Portugal e a Alemanha, os E.U.A., e 

a França 

 O evento B2B TECHDAYS 2017 pretende promover encontros 

bilaterais dos participantes com empresas e outras entidades 

de diversos setores presentes, para conhecer as suas 

atividades, produtos e serviços e criar oportunidades e 

parcerias de negócio ou de inovação.  

 

 Destaques no dia 14 de Outubro 

 A Conferência “MADE INAveiro” contará com a presença de 

oradores de diferentes áreas do saber, que vão partilhar com a 

audiência os seus projetos empresariais e de investigação 

científica. O único denominador comum é que todos os 

oradores desta conferência são ex-alunos da Universidade de 

Aveiro. Hoje, a trabalharem em Aveiro, noutras cidades 

portuguesas e também no estrangeiro, a comunidade de 

Antigos Alunos da Universidade de Aveiro, regressa a Aveiro e 

encontra no TECHDAYS um local de partilha e encontro. Entre 

os oradores confirmados, destacamos: Antero Ferreira (Senior 

Product Manager na farfetch.com), Cláudio Jesus (Presidente 



 

Executivo na Águas de Portugal Internacional), Catarina Simões 

(General Manager na Last2Ticket) e Sofia Nunes (Gerontóloga 

na Associação de Solidariedade Social da Gafanha do Carmo). 

 Youbattle On Tour – num evento dedicado aos mais jovens, 

ganhar particular destaque a presença dos youtubers WINDOH 

e PI.  

 

Para conhecer mais sobre o evento deste ano consulte a página: www.techdays.pt  

Vídeo-Promocional do TECHDAYS disponível em: https://youtu.be/aT1Q5ZXFyuk 

  

 

 

 

http://www.techdays.pt/
https://youtu.be/aT1Q5ZXFyuk

