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CRIATIVIDADE, TECNOLOGIA E LUZ EM AVEIRO NA PRÓXIMA SEMANA 

- Atividades com acesso gratuito; programa já disponível - 

Na próxima semana, de 7 a 13 de outubro, Aveiro irá apresentar um conjunto e 

eventos, todos integrados na Semana Tecnológica, que vão juntar a Tecnologia, a Arte e a 

Cultura. O programa dos eventos já se encontra disponível para consulta em www.cm-

aveiro.pt/inovacao/semana-tecnologica ou aqui. 

Criatech, Techdays e Prisma irão proporcionar, durante sete dias, a todos os 

Cidadãos, experiências e vivências inovadoras. Todas as ações são de acesso gratuito. 

 

I – CRIATECH TRAZ AS ARTES DIGITAIS E A TECNOLOGIA 

AO ESPAÇO PÚBLICO 

Na próxima semana, de 7 a 13 de outubro, o Criatech trará a criatividade digital e 

tecnologia à Cidade de Aveiro, com a apresentação de dezenas de obras artísticas únicas, aliando 

as artes digitais e a tecnologia em espaço público e patrimonial onde todos são desafiados a 

experimentar. 

É um evento de acesso livre e que passa por locais como o Teatro Aveirense, o Museu de 

Arte Nova, o Museu da Cidade, a Mãe de Água, a Igreja das Carmelitas e o Museu de Aveiro/ 

Santa Joana, entre outros.  

As peças e projetos escolhidos vão ocupar diversos tipos de espaços, dando-lhes outra 

dimensão visual, experimental e artística, não esquecendo o papel dos visitantes, que podem 

apenas contemplar uma peça ou, numa grande parte das situações, interagir e ser parte da 

experiência, tornando-se num elemento ativo da instalação. 



II – 1.ª EDIÇÃO DO PRISMA 

- Art Light Tech - 

Aveiro será palco da estreia de um novo evento, nos dias 11 e 12 de outubro, o PRISMA, 

um festival que assume a luz como elemento central de todas as ações que serão apresentadas.  

A Praça Marquês de Pombal, o Parque Infante D. Pedro, a Baixa de Santo António, a 

Praça da República ou envolvente do Canal Central na zona do Largo do Rossio e do Jardim da 

Fonte Nova, serão palco de várias instalações de arte contemporânea perfeitamente adaptadas à 

cidade de Aveiro. Sempre em período noturno e em permanência nos dos dias, das 19h30 às 

00h00. 

Neste festival contar-se-á com o envolvimento do tecido artístico e criativo local e a 

comunidade, pelo que foram planeadas várias iniciativas neste âmbito. Vão poder ser vistas sob 

diversas formas, desde instalações artísticas a música e até batalhas digitais de desenhos. 

Entre os objetivos do PRISMA / Art Light Tech está a (re)descoberta de Aveiro, tendo a 

distribuição das obras seguido este princípio de ligação emocional ao território, uma abordagem 

que procurou ser também ampla e convidativa na aproximação ao público. O mapa do festival terá 

dez pontos de passagem, incluindo os Canais da Ria de Aveiro.  

 

III – TECHDAYS – PRIMEIRO EVENTO COM COBERTURA 5G 

- Destaques da programação - 

A 5.ª edição do Techdays, que acontece de 10 a 12 de outubro, no Parque de Feiras e 

Exposições de Aveiro, apresentará uma novidade: será o primeiro evento em Portugal com 

cobertura 5G e com a demonstração de alguns protótipos, graças ao trabalho conjunto da Altice 

Labs, Ericsson e a Câmara Municipal de Aveiro (CMA). Desta forma, a Cidade de Aveiro continua 

o seu processo de afirmação como a primeira cidade 5G em Portugal e uma das primeiras no sul 

da Europa. 

A sessão sobre 5G está marcada para as 16h30, no dia 11 de outubro, com a presença 

de oradores como Anders Kjellander – CEO do Umea Science Park e Chairman do Umea 5G -, 

Francisco Fontes -  Gestor de Projeto na Altice Labs -, Niemi – Hugaerts – líder dos projetos na 

área da Internet das Coisas no Fórum Virium Helsinki, cidade de Helsínquia -, Jorge Pereira – 

membro do 5G Summit – e Luís Correia – professor no Instituto Superior Técnico. O encerramento 

estará a cardo do Vice-Presidente da ANACOM, João Miguel Coelho. Este encontro irá permitir a 

partilha de conhecimento e das mais diferentes visões acerca do panorama atual do 5G, quer 



através de demonstrações de desenvolvimentos e de testes, quer na perspetiva das competências 

necessárias a este processo digital. 

O Techdays trará este ano à Cidade um evento mais relacionado com a inovação 

tecnológica em vários níveis da vida quotidiana, através de conferências, exposições, reuniões de 

negócios, atividades de promoção da educação. 

O evento que tem a Sessão de Abertura agendada para as 09h30 do dia 10 de outubro, 

onde será apresentado o “naming Smart City”, que a partir de então estará associado a esta lógica 

de eventos e aos vários projetos e atividades que já temos em curso e que lançaremos a curto e 

a longo prazo.  

Os espaços para debate serão muitos e entre os temas os visitantes poderão encontrar: 

arte e tecnologia, governação de cidades inteligentes, competências do futuro, entre outros.  

Do painel de oradores fazem parte vários especialistas nacionais e internacionais. No 

debate sobre Arte e Tecnologia os visitantes vão contar com a presença de Patrícia J. Reis – 

artista sediada em Viena e que, através dos seus trabalhos, explora o nosso relacionamento com 

as tecnologias modernas -, Yasuhiro Chida – artista visual -, Jiri Suchanek – com experiência em 

vários projetos internacionais ligados às áreas das artes, cultura, marketing e turismo, Luís Miguel 

Girão – fundador da Artshare – e Michela Magas – inovadora de excelência em áreas como 

ciência, arte, design, tecnologia, investigação e indústria. Criou o Music Tech Fest, ganhou, em 

2016, o prémio Innovation Luminary Award para a área da inovação criativa e em 2017 foi 

galardoada com o prémio European Woman Innovator of the Year. 

Já na sessão sobre Governação em Cidades Inteligentes vão estar presentes André 

Corrêa d'Almeida – professor na Columbia University -, Cláudia Queirós – com experiência no 

desenvolvimento da estratégia de evolução de rede dos operadores para 5G -, Filipe Cabral Pinto 

– consultor sénior na Altice Labs – e Francesca Bria – conselheira sobre Internet do Futuro e 

Políticas de Inovação na Comissão Europeia e Diretora de Inovação Digital e Tecnologia em 

Barcelona. 

No que diz respeito à sessão sobre Transformação Digital na Indústria, vão fazer parte os 

oradores: Ricardo Amaral – Diretor de Comunicação e CRM da Toyota -, João Oliveira – 

coordenador da agenda para a Indústria 4.0 do CITEVE, Centro Tecnológico Têxtil e Vestuário -, 

Luís Marinho Dias – Diretor Adjunto para a Inovação e Modernização -, Nuno Santos – CEO da 

operação portuguesa do grupo Gfi – e José Ávila e Sousa – Diretor Técnico do Grupo Preceram. 

A moderação estará a cargo de Luís Mira Amaral. 

Na sessão sobre Competências do Futuro vão integrar Filipe Teles – pró-reitor na 

Universidade de Aveiro -, Vânia Neto – Western Europe Education Marketing Manager na 



Microsoft -, Rosalia Vargas – Presidente da Ciência Viva -, Alexandre Vale – Diretor de Unidade 

Industrial na The Navigator Company -, Margarida Lucas – investigadora na Universidade de 

Aveiro -, Domingos Guimarães – Domingos Guimarães, cofundador da Academia de Código – e 

Rüdiger Saur – Presidente da Bosch Termotecnologia.  

Por último, na sessão Made INAveiro vão participar Arlinda Duarte – Responsável do 

Gabinete Técnico da Sondar.i -, Cátia Oliveira – consultora e estratega na Altice Labs -, Miguel 

Conde – Head of Section na Ablynx, uma empresa Sanofi -, Jorge Humberto Amorim – investigador 

na SMHI, na Suécia -, Júlia Cavaz – gestora Customer Care, na Altice – e Sérgio Salústio – Direitor 

da área de produtos e serviços para tratamento de água na Bosch Termotecnologia. 

 

 

CRIATECH – Criatividade Digital e Tecnologia 

7 a 13 de outubro 

www.criatech.pt | www.facebook.com/criatekdigital 

 

TECHDAYS AVEIRO – Building Our Future 

10 a 12 de outubro 

www.techdays.pt | www.facebook.com/techdaysaveiro 

 

PRISMA – Art Light Tech 

11 e 12 de outubro 

www.prisma.aveiro.pt / www.facebook.com/prismaaveiro 

 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos, 

Simão Santana 
Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


