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I – MAIS DE 1.000 CÃES INSCRITOS NA EXPOSIÇÃO CANINA INTERNACIONAL 

DE AVEIRO 
 

Mais de 1.000 cães estão já inscritos nas provas da exposição canina internacional de 

Aveiro, que atinge este ano um número recorde de participação. No total, cerca de 1.200 animais 

de companhia são esperados no Parque de Feiras e Exposições de Aveiro. A 9ª Exposição 

Canina Internacional de Aveiro e a 8ª Exposição Felina Internacional de Aveiro decorrem no fim-

de-semana de 30 de setembro e 1 de outubro. 

As inscrições ainda estão abertas, mas mais de 1.000 cães de várias raças e países 

estão já inscritos nas provas do concurso internacional. A par do concurso, realizam-se as 

exposições especializadas das raças Retrievers e Dogue de Bordéus e as exposições 

monográficas do Cão São Bernardo, Rottweiler, do Cão da Serra d’Aires e Cane Corso. 

A prova prática do Cão de Água Português regressa este ano. A atividade vai ter lugar na 

Praia da Meia Laranja – Barra, no sábado, às 11h00. 

  No Parque de Feiras e Exposições de Aveiro as provas de obediência, o workshop 

“Reanimação Cardio-Pulmonar em Animais” da Equipa Cinotécnica dos Bombeiros de Valongo, a 

exposição de animais exóticas e o concurso nacional de ouriços pigmeus africanos prometem 

prender a atenção dos visitantes.  

 

160 gatos 

A Exposição Felina Internacional de Aveiro conta este ano com oito edições. Em 

exposição permanente vão estar 160 exemplares das raças Persas, Exóticos, Bosques da 



Noruega, Sagrados da Birmânia, Europeus, Abissínios, Brithish, Chartreux, Azul Russo, Somali e 

Orientais, entre outras. 

 

Cão doméstico 

É uma das atividades de maior sucesso. A eleição do melhor cão doméstico vai dar 

prémios aos animais de companhia mais habilidosos e encher os donos de orgulho. As 

inscrições para o 4º Concurso de Belezas Canina Royal Canin Aveiro Expo são gratuitas e 

podem ser feitas em http://www.expocaninaefelinaaveiro.pt. 

 

Brincar aos veterinários 

“Vem ser veterinário por um dia” é o repto feito a todas as crianças pela Policlínica 

Veterinária de Aveiro. Os mais pequenos são convidados a vestir uma bata, usar um 

estetoscópio e conhecer melhor os sintomas de doenças dos seus animais de estimação. Para 

os mais novos haverá ainda concursos de desenho e ateliers de pinturas faciais. 

 

Cães, gatos e muito mais 

Aos cães e aos gatos vão juntar-se os ouriços. A Associação para a Preservação e 

Protecção de Ouriços promove o 7º Concurso Nacional de Ouriços Pigmeus Africanos. Os 

animais exóticos (répteis, anfíbios, artrópodes, aves e mamíferos) também vão estar presentes, 

numa exposição promovida pela Alvespet. 

 

Em paralelo, o público poderá ainda usufruir de zonas de gastronomia, lúdicas e infantis 

(insufláveis) e comerciais. O bilhete de entrada no recinto custa €2,00 por pessoa e é válido para 

uma entrada. As crianças até aos seis anos de idade, inclusive, não pagam. 

 

A 9ª Exposição Canina Internacional de Aveiro e a 8ª Exposição Felina Internacional de 

Aveiro são organizadas pela Câmara Municipal de Aveiro, Aveiro-Expo, E.M., Clube Português 

de Canicultura e Clube Português de Felinicultura. O evento tem o patrocínio oficial da Royal 

Canin e o apoio da Policlínica Veterinária de Aveiro, do Glicínias Plaza – Shopping Center, do 

Diário de Aveiro, da Rádio Terra Nova e da revista Cães & Companhia. 

 

Programa completo 

https://www.facebook.com/ExposicaoCaninaFelinaInternacionalAveiro 

http://www.expocaninaefelinaaveiro.pt/ 



 

II – TECHDAYS 2017 | 12 A 14 DE OUTUBRO    

 

Um dos principais objetivos do TECHDAYS é que o evento se assuma como uma 

plataforma que garanta a criação de interfaces entre o mundo académico, representado por 

universidades e institutos de I&D&I, e o mundo empresarial, representado por associações, 

clusters e empresas.  

É nesse sentido que na edição de 2017 são criados diferentes Encontros de Negócios 

que potenciem a criação de novas parcerias de negócios e o desenvolvimento de projetos em co 

promoção.  

 

» 12 de Outubro - InterAveiro Qualify Meetings: estes encontros vão proporcionar aos 

empresários a oportunidade de apresentar o seu negócio, estabelecer novas parcerias e 

alianças estratégicas, trocar contatos e identificar oportunidades de negócio.  

As reuniões entre empresários portugueses e importadores da Alemanha, EUA, França 

serão organizadas e agendadas pela AIDA, de acordo com o solicitado pelos mesmos e terão a 

duração de 10 minutos/empresa. 

Evento cofinanciado pelo COMPETE 2020, Portugal 2020 e União Europeia através do 

FEDER. Os empresários interessados em participar devem estabelecer contato por email 

c.claro@aida.pt  e indicar o/s mercado/s.  

Mais informações em: http://congressointernacionalnegocios.aida.pt/ 

 

» 13 de Outubro – B2B Meetings: este evento pretende promover encontros bilaterais 

dos participantes com empresas e outras entidades de diversos setores da atividade económica, 

para conhecer as suas atividades, produtos e serviços e criar oportunidades e parcerias de 

negócio ou de inovação. Os participantes registados no evento B2B têm acesso direto a todas as 

atividades do TECHDAYS Aveiro 2017, podendo agendar e aceitar diretamente os encontros 

neste espaço web.  

Registo e mais informações em: http://techdays.talkb2b.net/ 

 

» 12-13 Outubro – Oportunidades de Negócios em Mercados Emergentes:  

O Município de Aveiro, em parceria com o AICEP Portugal Global, irá organizar as 

sessões “Oportunidades de Negócios em Mercados Externos”, que vão decorrer no âmbito do 



TECHDAYS nos dias 12 e 13 de Outubro. Pretende-se com estas sessões dar a oportunidade 

aos nossos empresários de conhecer as oportunidades de negócios existentes em mercados 

externos em que o AICEP Portugal tem delegações. Os empresários terão a oportunidade para 

durante uma hora, estabelecerem contato direto, através de videoconferência, com o ponto de 

contato AICEP nesses mercados e obter informação relevante sobre a sua economia, as suas 

oportunidades e condições legais para abordar cada um desses mercados.  

 

» 13 de Outubro - 1º Congresso Internacional de Negócios:  

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 são a base para a realização deste 

Congresso Internacional, que tem visa ser um momento para partilha de conhecimentos e 

experiências entre os diferentes players nacionais e estrangeiros, visando o reforço da 

capacitação empresarial, necessária ao desenvolvimento de novos modelos de negócios 

internacionais e empresariais, contando com testemunhos de importadores.  

O Congresso será constituído por dois painéis, moderados e integrados por 

individualidades das áreas política, económica, empresarial que irão abordar, como questões 

centrais, "Tendências e desafios na internacionalização" e "O investimento, o crescimento e a 

cooperação empresarial". 

Evento cofinanciado pelo COMPETE 2020, Portugal 2020 e União Europeia através do 

FEDER. 

 

» 14 de Outubro – TECHDAYS Speed Recruitment  

A par da área expositiva e do diversificado programa de workshops e conferências, a 

organização do Techdays entendeu dinamizar a atividade TECHDAYS Speed Recruitment no dia 

14 de Outubro. Esta atividade consiste num encontro entre entidades empregadoras e 

candidatos à procura de emprego ou de novos desafios profissionais, através de mini entrevistas 

de 9 minutos, com o objetivo de os candidatos se apresentarem, no mínimo, a 5 empresas 

presentes, fazendo valer a sua “marca” pessoal.  

 

» CROSSJOIN no TECHDAYS como Golden Sponsor  

A Crossjoin é uma empresa de consultoria tecnológica que conta com uma equipa 

especializada de colaboradores e opera em diversos países. São especialistas em otimizar os 

sistemas de informação nas suas diversas camadas, tendo por base o desenvolvimento de 



novas ferramentas e utilizando o expertise na administração dos SGBD's, com o objetivo de dar 

resposta às solicitações dos nossos clientes. 

No TechDays vão apresentar o X-Viewer, uma solução desenvolvida pela Crossjoin 

assim como dar a conhecer os nossos serviços de Performance e Gestão de Infraestruturas. E 

ainda apresentar o novo projeto: a Academia. Uma proposta de valor para os recém-licenciados 

ou para quem está a começar a sua atividade nesta área.  

X-Viewer - uma solução competitiva e flexível que permite ter uma visão única e holística 

da infraestrutura, permitindo controlar e otimizar implementações de TI e a qualidade das 

operações, conseguindo, com isso, ter uma abordagem proactiva ao negócio e reagir 

atempadamente em situações de crise.  

É a visão BIG data da CROSSJOIN, na exploração e disponibilização de informação não 

estruturada, massivamente coletada e processada em tempo real.  

Performance – a análise, monitorização e otimização de sistemas e processos, 

permitindo aumentar a performance dos nossos clientes e a focalização da sua atenção no seu 

core business.  

Gestão de Infraestruturas - garantindo a execução de todas as tarefas de administração 

de SGDB’s, servindo como medida de prevenção a eventuais incidentes. Para acompanhar o 

crescimento do negócio dos seus clientes, desenham e implementam planos estratégicos de 

dimensionamento e de continuidade de negócio. 

Academia – plano de formação de 9 meses, tendo como base a experiência e formação 

dos Mentores, a entrar em funcionamento no primeiro trimestre de 2018. Servirá como uma 

espécie de curso intensivo, com uma forte componente prática, proporcionando experiencia e a 

as competências necessárias a quem está a começar. 

 

 

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 imagem de Portugal nas áreas da TECNOLOGIA e I&D&I e as projeta a 

uma escala regional, nacional e internacional.  

 

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

Guilherme Teixeira Carlos 
Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 

 


