Alto Patrocínio do Presidente da República
O TECHDAYS Aveiro 2016 conta com o Alto
Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da
República, Professor Doutor Marcelo Rebelo de
Sousa.
Trata-se de um importante e relevante apoio à
segunda edição do TECHDAYS Aveiro 2016 que
terá lugar nos dias 15, 16 e 17 de setembro no
Parque de Exposições de Aveiro.

HidroRia: uma aplicação para navegar na Ria de Aveiro
Já é possível prever com exatidão as marés da Ria
de Aveiro. Desenvolvida na Universidade de
Aveiro para facilitar a navegação de pescadores,
agentes de passeios turísticos ou de qualquer
‘marinheiro’ da ria, a aplicação HidroRia permite,
pela primeira vez e através de um smartphone,
obter uma previsão atualizada das marés em
tempo real e para os canais principais da laguna.
A nova app, cujas previsões são feitas de forma
autónoma sem necessidade de acesso às redes
móveis, vai permitir evitar os frequentes
encalhamentos das embarcações fruto do

aumento da amplitude de maré e do
assoreamento localizado de alguns canais,
nomeadamente os de acesso a portos de recreio
e piscatórios.
Projeto do Núcleo de Modelação Estuarina e
Costeira do Departamento de Física, a HidroRia
prepara-se, juntamente com mais de seis
dezenas de projetos e protótipos, para marcar
presença no espaço da Academia de Aveiro no
TECHDAYS Aveiro 2016.

“Soluções para cidades sustentáveis” no TECHDAYS
As cidades necessitam hoje de soluções para o
seu desenvolvimento sustentável que melhore a
qualidade de vida dos seus habitantes. Empresas
do Cluster Habitat apresentam no Techdays um
conjunto de soluções para cidades sustentáveis
que se podem aplicar nas intervenções de
construção e reabilitação urbana. Desde
materiais inovadores para revestimentos até
coberturas ajardinadas, desde fachadas
energéticas a sistemas de gestão inteligente e
outras soluções para a eficiência de recursos,
podem hoje contribuir para um edifício de
balanço zero e constituir soluções sustentáveis
para a reabilitação urbana.
Visite-nos no Pavilhão A e assista aos nossos
workshops das 16h às 18h nos dias 15 e 16 de
setembro.

SmartFactory - A Digitalização da Indústria e as Fábricas do Futuro
Mais do que discutir conceitos industriais
prospetivos para o médio-longo prazo,
pretende-se realizar um evento feito por
empresas e para as empresas, com o apoio dos
atores que têm desde sempre acompanhado a

indústria, os seus desafios e oportunidades, e
que indique caminhos já para amanhã. Nesse
conjunto de atores cruciais que complementam
as empresas destacam-se algumas entidades do
SCT e Associações Industriais Multissectoriais.
Porque o Techdays se realiza em Aveiro, a
Inova-Ria dirigiu o convite à AIDA – Associação
Industrial do Distrito de Aveiro e ao Sanjotec –
Parque de Ciência e Tecnologia para se juntar à
organização da Conferência. Este modelo de
coorganização pretende aproximar a oferta de
serviços TICE à necessidade de digitalização da
Indústria.
A Conferência será composta por dois painéis.
O primeiro focar-se-á em casos de sucesso,
preferencialmente relatados na primeira
pessoa. O segundo procurará refletir sobre o
papel das TIC e da Eletrónica na crescente
digitalização da Indústria num horizonte de
cinco anos. Em cada painel, os intervenientes
farão uma breve apresentação, seguida de
debate entre os membros do painel com apoio
de um animador.
Esta será uma das diversas conferências e
workshops que irá decorrer nos dias 15, 16 e 17
de Setembro no TECHDAYS.
Contamos com a sua presença. [ver mais]

