
 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Aveiro 

Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 19 de 13 de março de 2015 
 

 

TICE | Novos Desafios e Oportunidades 

 

Brokerage Events e Encontros Ecossistema IERA 

13 março 2015 | 14h00 – 18h00 |  

Parque de Exposições de Aveiro 

 

 

O Município de Aveiro associa-se à Universidade de Aveiro (UA) e à Comunidade Intermunicipal 

da Região de Aveiro (CIRA), na promoção deste encontro dedicado às Tecnologias de Informação, 

Comunicação e Electrónica (TICE). 

Neste evento serão abordados, pela Universidade, Empresas e Entidades da Região, os 

principais desafios, oportunidades e competências do setor TICE. Estarão presentes entidades como a 

INOVARIA, a CCDR-Centro ou a TICE.PT e algumas das empresas mais representativas nesta área de 

Aveiro, como a PT Inovação, a Micro I/O ou a Nokia Networks. Saliente-se igualmente a presença de 

empresas e startups com trabalho meritório nesta área e que vêm apresentar as suas ideias e projetos, 

como sejam a Veniam Works, a ClusterMedia Labs, e BE-UBI, a MESHAPP ou a LAMPWAVE STUDIO. 

Este evento tem por objetivo incentivar o networking entre empresas do Ecossistema das TICE, 

procurando criar condições para o estabelecimento de parcerias estratégicas entre elas e/ou instituições 

locais de apoio à Inovação, Investigação ou Internacionalização.  

Este evento, dedicado à temática das TICE vem reforçar o papel e importância deste tema na 

região de Aveiro, e em especial no município de Aveiro.  

Convidamos todos os interessados a participar neste evento, devendo para o efeito 

formalizarem a sua inscrição (obrigatória) através do e-mail uatec@ua.pt. 

Fique a conhecer o programa aqui. 



 

(*) O Brokerage está inserido no projeto PAVEI – Plataforma para Apoio e Valorização do Empreendedorismo e da 

Inovação, cofinanciado pelo Programa MaisCentro – Programa Operacional da Região Centro, no âmbito da 

operacionalização da Incubadora de Empresas da Região de Aveiro (IERA). 

 

 

 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 

Guilherme Teixeira Carlos 

Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


