Programa TECHDAYS com novidades
Sabia que o TECHDAYS, para além do espaço
expositivo com mais de 70 empresas de base
tecnológica, contará com um programa
diversificado de workshops, conferências e outras
atividades?
15 de setembro
Workshop dedicado ao tema “Segurança, Open
Hardware e Software” promovido pelo TICE.PT;
 Conferência
dedicada à Importância da
Tecnologia promovida pela LUSA;
 Meetup TECHDAYS: cocktail ao final do dia
promovido pelas entidades coorganizadoras do
evento.


16 de setembro
Conferência “Smart Factory - A Digitalização da
Indústria e as Fábricas do Futuro” promovida pela
INOVARIA;
 Workshop "GOOGLE NEWSLABS", dinamizado
pelo Milan Berzosa, representante da Google na
Península Ibérica;
 Conferência dedicada ao tema “Tecnologias
Emergentes para a Sociedade do Futuro”
promovida pelo Instituto de Telecomunicações;
 Workshop “WordPress & WooCommerce”
realizada pela comunidade Wordpress em


Portugal.
17 de setembro
Conferência “Empreendedorismo e Inovação”
organizada pelo Município e Universidade que irá
contar com a partilha de alguns casos de sucesso a
nível nacional e internacional, como por exemplo,
MUSIKKI, VENIAM, FARFECTH, SWORD.
 Workshop “DRUPAL DAY” da comunidade
Drupal em Portugal.


Oradores confirmados no maior FÓRUM NACIONAL de
TECNOLOGIA
O programa do TECHDAYS Aveiro 2016 começa a
ganhar forma e ao longo das próximas semanas vão
ser apresentados alguns dos oradores confirmados
para as diferentes atividades. Estes são apenas
alguns desses oradores: João Afonso – Musikki,
Celso Martinho – BRIGHT PIXEL, Virgílio Bento –
SWORD, Milan Berzosa – GOOGLE NEWS, Susana
Sargento – UA/IT/VENIAM. Vá acompanhando a
par e passo toda a informação sobre o evento em
www.techdays.pt e marque na sua agenda.

A Universidade e Fábrica Centro Ciência Viva no
TECHDAYS
Uma montra com mais de seis dezenas de projetos
e protótipos resultantes do que de melhor se faz na
Universidade de Aveiro (UA). Assim será a presença
da Academia no TECHDAYS Aveiro 2016 que, num
espaço de cerca de 500m², apresentará ao público,
empresas e instituições em geral os resultados da
investigação focada nas áreas temáticas do
certame. Dividido em duas grandes áreas – a dos
departamentos, escolas politécnicas e unidades de
investigação, por um lado, e a da Fábrica Centro de

Ciência Viva (FCCV), por outro – o espaço da
academia vai facilitar a interação com as entidades
externas em termos de transferência de tecnologia
e de formação profissional.
“O principal objetivo da nossa presença no
TECHDAYS Aveiro 2016 é a divulgação do que
melhor fazemos nos nossos departamentos,
escolas, unidades de investigação e na FCCV nas
quatro áreas temáticas do evento tendo como
público-alvo particularmente as empresas e os
alunos do ensino secundário”, aponta Paulo Vila
Real, Vice-reitor da UA.

Mais de 70 empresas e entidades marcaram o seu lugar
no TECHDAYS.
Em finais de junho eram mais 50 empresas e
entidades e em pouco mais de 15 dias, são já mais
de 70. Para além das empresas anteriormente
anunciadas, estas são algumas das que reservaram
o seu espaço nas últimas três semanas: NOKIA,
ALELUIA CERÂMICAS, Oliveira & Irmão, INESC –
TEC, Amorim Isolamentos, VISIONARIUM, AIDA,
Entidade Regional de Turismo do Centro, ANACOM
ou ROBOPLAN.
Poderá consultar os diferentes tipos de stands
disponíveis através do link e consultar as condições
de participação neste Dossier.
A Agência de Notícias de Portugal, SA (LUSA) será
igualmente uma entidade parceria do evento e, no
âmbito das comemorações dos seus 30 anos irá
promover a dinamização de uma conferência e a
apresentação de uma exposição de fotografia.
Por último de referir as parcerias estabelecidas ao
nível da comunicação, nomeadamente com a Rádio
Terranova, FNAC e Canal SAPOTEK.

