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I – TECHDAYS | 12 A 14 DE OUTUBRO | PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE 

AVEIRO  

 

O TECHDAYS é uma das principais ações que o Município de Aveiro pretende 

implementar na reafirmação do posicionamento de Aveiro - Cidade e Região - como referência 

nacional e internacional na área das TICE, reforçando a imagem e visibilidade dos projetos 

empresariais existentes neste território e a nível nacional, e potenciando a constituição de novas 

e mais relevantes parcerias com empresas e entidades de outros setores da atividade 

económica.  

Durante 3 dias, são muitos e diversificados os motivos para que visite o TECHDAYS 

2017. 

 

» Área Expositiva e Novidades Tecnológicas 

Mais de 120 entidades vão marcar presença no TECHDAYS, em que se incluem Altice 

Labs, Bosch, Crossjoin, Anacom, Nokia, Siemens, Ericsson, Huawei, Fraunhofer, Visabeira 

Global, Rede Ria ou AIRC. Estes são alguns dos destaques relativamente às novidades 

tecnológicas:  

• ALTICE LABS - a Altice Labs sempre considerou o investimento em pesquisa e 

inovação como um fator chave na geração de conhecimento e sua transformação em produtos, 

serviços, modelos de negócios inovadores e processos otimizados que contribuíram fortemente 

para a sua posição competitiva no mercado. No Techdays 2017, a Altice Labs irá focar a sua 

participação segmentada em 4 grandes espaços tecnológicos: Redes 5G, Redes Óticas, Espaço 

Future Labs e Espaço Projetos de IDI. 



• Instituto de Telecomunicações – O Instituto de Telecomunicações, vai marcar 

presença no Techdays com a apresentação de 28 demonstradores de resultados de projetos de 

Investigação, a presença tem como objetivo mostrar às empresas um pouco do que o IT faz, 

facilitando desta forma potenciais colaborações com a industria. No stand vão estar presentes 

demostradores de tecnologia IoT com diversas aplicações desde a área do suporte à vida às 

cidades inteligentes; aplicações multimédia de apoio à reabilitação física;  sistemas de 

diagnóstico de doenças; sistema animação facial para aplicação em jogos; demonstradores de 

tecnologia nacional no âmbito das redes veiculares, terrestres e aéreas; tecnologia de 

carregamento de energia sem fios; tecnologia para redes 5G extremo a extremo usando 

tecnologia mmWave, um robot de apoio à atividade dos Bombeiros. Finamente teremos a 1ª 

apresentação pública de resultados do projeto Aveiro Open Lab que neste caso irá apresentar as 

medições de parâmetros ambientais (temperatura, CO2, pressão, humidade) da cidade de 

Aveiro, recolhidos por sensores a bordo de moliceiros e dos comboios de turismo. 

 

» Conferências e Workshops 

Desafios da Industria 4.0, Transformação digital, 5G City, Capacitação na RIS3 Centro, 

são alguns dos workshops em que poderá participar no TECHDAYS 2017, que contará com a 

presença de diversos especialistas nacionais e internacionais nestas matérias.  

Ao nível das conferências destaque no dia 12 de Outubro para a conferência alusiva às 

comemorações dos 25 anos do Instituto de Telecomunicações, no dia 13 de Outubro, o 1º 

Congresso Internacional de Negócios e no dia 14 de Outubro a conferência Made INAveiro. 

 

Entre outros, estes são alguns dos oradores que vão marcar presença no TECHDAYS: 

. Carlos Moedas – Comissário Europeu para Investigação, Ciência e Inovação 

. Martin Cooper – Criador do 1º telemóvel 

. Manuel Heitor - Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

. Alexandre Fonseca – CTO da Altice/MEO 

. Eleni Pratsini – IBM Zurich 

. Liliana Ferreira – Fraunhofer Portugal 

. Upkar Dhaliwal - CEO & Founder @ Future Wireless Technologies 

. Eurico Dias Secretário de Estado da Internacionalização 

. Catarina Simões - Founder e CEO, Last2Ticket 

. Adrian Matei – Diretor Programa 5G Strategy da Ericsson 

 



II – DEMOSTRADOR 5G PELA PRIMEIRA VEZ EM PORTUGAL  

A Ericsson vai realizar, em parceria com a Altice e a Vodafone Portugal, testes iniciais ao 

5G. A cidade de Aveiro, que acolhe o Centro de Inovação da Altice foi a escolhida para este 

primeiro passo, que irá ocorrer durante o TECHDAYS 2017. Durante os dias 12 e 13 de Outubro, 

será possível assistir a uma demonstração pública da tecnologia 5G da Ericsson, empresa que 

detém memorandos de entendimento com 36 grandes operadores em todo o mundo, com vista 

ao desenvolvimento de um trabalho conjunto nesta área.  

Essa colaboração com os operadores e parceiros da indústria e a colocação de toda a 

investigação em prática com testes nas redes dos operadores vai permitir recolher informações 

muito importantes para o desenvolvimento das redes móveis de quinta geração.  

A tecnológica sueca, que vem trabalhando nesta área há vários anos, quer garantir que 

o seu ecossistema 5G é o mais robusto do mercado. Venha conhecer o trabalho desenvolvido no 

TECHDAYS 2017. 

 

 

III – BOSCH NO TECHDAYS COMO GOLDEN SPONSOR  

Smart Green Home da BOSCH – Com mais de 4.500 colaboradores em Portugal, a 

Bosch tem vindo a reforçar a sua posição como fornecedor líder em mobilidade, cidades e casas 

inteligentes, e indústria conectada. Atualmente, o Grupo a nível mundial está focado na 

expansão da sua liderança tecnológica, acreditando que o caminho se faz em novas áreas como 

a conectividade e a inteligência artificial. No TECHDAYS Aveiro 2017, a Bosch irá demonstrar 

alguns dos resultados dos últimos 3 anos de investimento em  I&D que têm possibilitado trazer 

para o cenário da vida real o futuro das pessoas em casa, no carro, ou no trabalho. Ao longo dos 

três dias de certame, o projeto SMART GREEN HOME será um dos atores principais da 

presença da empresa. O foco estará na apresentação de produtos e componentes centrados, 

essencialmente, em seis linhas de I&D de produtos e serviços: bombas de calor e sistemas de 

condicionamento e tratamento de ar; aquecimento por combustão de gás; aquecimento elétrico; 

tratamento de água; interface e comunicação para equipamentos de conforto; e controlo 

integrado de sistemas residenciais. 

 

 

 

 



 

 

IV – AVEIRO CITY RACE | 14 E 15 DE OUTUBRO  

No próximo fim de semana, dias 14 e 15 de outubro, terá lugar o Aveiro City Race, um 

evento desportivo de Orientação Pedestre. Trata-se de uma organização da Câmara Municipal 

de Aveiro e do Clube de Orientação de Estarreja e constitui a segunda edição desta prova que 

faz parte do circuito urbano de Orientação City Race Portugal.  

Para o evento será utilizado o mapa de orientação da cidade, aumentado com uma área 

totalmente nova comparativamente a 2016, abrangendo a parte alta da Avenida Dr. Lourenço 

Peixinho, a zona da Estação de Comboios e das Barrocas. 

No dia 14, pelas 16h00, terá lugar o “Downtown Race”, uma prova de sprint nas zonas 

pedonais e parques verdes, terminando junto ao Mercado Manuel Firmino. Destina-se à 

comunidade local e escolar do distrito de Aveiro. 

No domingo, dia 15, às 10h00, decorre a etapa rainha da Aveiro City Race, com a 

disputa da penúltima etapa do Circuito Portugal City Race de Orientação pedestre em formato de 

distância Longa, estando a chegada marcada para o Centro de Congressos de Aveiro. 

A Orientação Pedestre caracteriza-se pela realização de um percurso desenhado no 

mapa no menor tempo possível, com partida, pontos de controlo a visitar por uma ordem definida 

e chegada, onde os participantes escolhem livremente o trajeto ao longo do percurso.  

Apenas é permitido o uso de mapa e bússola. A passagem por cada ponto é registada 

por marcação eletrónica, sendo que o percurso e localização dos pontos de controlo só são 

conhecidos no início da prova.  

Os percursos mais longos passarão pela cidade, aliando resistência física, navegação e 

capacidade de concentração num mesmo desafio, sendo que também haverá lugar para 

percursos mais curtos adequados para todas as idades e condições físicas. 

O Aveiro City Race 2017 faz parte de uma iniciativa que envolve doze clubes de 

Orientação e a Federação Portuguesa de Orientação, designada PORTUGAL CITY RACE 2017, 

onde se pretende fazer a promoção e divulgação da modalidade em ambientes urbanos, 

potenciando os centros históricos das cidades portuguesas, onde a complexidade das ruas 

permite desenhar percursos desafiantes de navegação que os participantes percorrem com 

recurso apenas a mapa e bússola.  

Esta é uma aposta da Câmara Municipal de Aveiro iniciada em 2016, a qual contou com 

a participação de centenas de atletas de todo o País. 



 

 

V – BIBLIOTECA MUNICIPAL PROMOVE HORA DO CONTO  

A Câmara Municipal de Aveiro promove a iniciativa “Ouvindo o Imaginário…” nos Polos 

de Leitura de Esgueira (12 de outubro) e de Santiago (19 de outubro), sempre às 15h00. 

Destinada a crianças dos 4 aos 10 anos, a iniciativa consiste numa hora de conto onde 

suaves brisas de palavras sussurram no teu ouvido, despertando os sentidos e recriando o 

mundo.  

A participação é gratuita, sendo necessário inscrição pelo telefone 234 318 399 ou email 

biblioteca@cm-aveiro.pt 

No sábado, dia 14 de outubro, vai decorrer “Five little pumpkins” às 10h30 na Biblioteca 

Municipal de Aveiro. 

Trata-se de uma ação destinada para pais e crianças dos 4 aos 8 anos, onde a história é 

contada em inglês. Irá ter como base a história das cinco abobrinhas traquinas e como se 

divertem no Halloween.  

Com entrada gratuita, é necessário proceder a inscrição prévia pelo telefone 234 386 

158 ou email biblioteca@cm-aveiro.pt. 

 

 

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

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

 


