
 
 

 
 

Ações de formação especializada sobre inovação tecnológica, marketing e vendas e inovação digital  

Cerca de uma centena de pessoas nas Portuguese Industry Talks promovidas pela AIDA CCI 

 
Cerca de uma centena de profissionais de empresas nacionais e regionais participou hoje, quinta-feira, 11 de julho, 
nas Portuguese Industry Talks (PI Talks), duas ações de formação especializada dedicadas ao digital e à Indústria 
4.0, dinamizadas pela AIDA CCI – Câmara de Comércio e Indústria do Distrito de Aveiro. “Inovação Tecnológica, 
Marketing e Vendas” e “Inovação Digital” foram os temas destas sessões, ministradas por experts nacionais e 
internacionais, que decorreram à margem do Simposium “Aveiro 4.0 | O futuro da Tecnologia, Indústria 4.0, 
Marketing Digital e Inovação”, no Centro de Negócios de Oliveira de Azeméis. 

«As PI Talks tiveram uma adesão extraordinária, o que nos deixa muitíssimo satisfeitos, e demonstra, por um lado, 
que as empresas do distrito de Aveiro estão muito atentas e despertas para as temáticas da transformação digital 
e têm uma grande necessidade de se qualificar nestas áreas, e, por outro, que souberam aproveitar uma excelente 
oportunidade para ter uma formação de elevadíssima qualidade, ministrada por especialistas nacionais e 
internacionais, sem qualquer custo para a empresa», salienta Elisabete Rita, vice-presidente executiva da AIDA 
CCI. 

Durante a manhã, o tema em destaque foi “Inovação Tecnológica, Marketing e Vendas”, que contou com os 
contributos de profissionais dos mais diversos setores, de empresas muito focadas nas tecnologias e no digital, 
que falaram sobre “Economia Digital” (Júlio Boga, Deloitte); “Digitalização na indústria” (Filipe Faria, Deloitte, e 
Marco Carvalho, CEO da ProGrow); “Inovação e o Consumidor 4.0” (Romana Ibrahim, CEO da Keep Warranty); 
“New trends in customer support” (Helen Saag, Head of Player Experience da Miniclip); “Digitalização e 
Desintermediação: novas formas de alavancar o seu negócio” (João Castro Pinheiro, CEO da NetInvoice); 
“Blockchain: desafios tecnológicos na aferição da verdade” (Fred Antunes, Board President da Associação 
Portuguesa de Blockchain); e “Como fazer nascer o Dott em apenas 6 meses” (Gaspar d’Orey da Dott.pt). 



 
 

 
 

“Inovação Digital” foi o tema da tarde, com participação de Júlio Boga, que falou sobre “Empreendedorismo e 
Inovação Digital”; Alexandre Fernandes, da WattGuard, que se dedicou ao tema “Aumente a sua eficiência no uso 
e compra de eletricidade via leilões digitais”; Pedro Pereira, CEO & Partner da byAR, que interveio sobre “Realidade 
Aumentada”; Pedro Reis, Sales and Marketing Manager da SDT Electrónica, que explicou a “Internet of Things”; 
Gonçalo Ramos, Head of Digital & e-commerce da Leroy Merlin, que apresentou “A Plataforma Digital Habitante”; 
Maria Luísa Aldim, Country Ambassador para Portugal da European Women Payments Network (EWPN), que 
esclareceu “O que é afinal a Libra do Facebook?”; e Andréa Freire, da Deloitte Digital, que falou de “Service 
Design”. 

 

 

As PI Talks realizam-se no âmbito do PME Qualify, um projeto apoiado pelo COMPETE 2020 que visa fomentar a 
valorização e transferência de conhecimento e tecnologia e a qualificação dos recursos humanos, através de um 
conjunto de iniciativas que contribuem para o reforço da capacitação empresarial das pequenas e médias 
empresas. O PME Qualify teve início a 1 de janeiro de 2018 e termina a 31 de dezembro de 2019. É cofinanciado 
pelo COMPETE 2020, Portugal 2020 e União Europeia através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
(FEDER). O projeto é financiado pelo Portugal 2020, no âmbito do Programa Operacional Competitividade e 
Internacionalização, no montante de 626.208,74€, dos quais 532.277,43€ são provenientes do FEDER. 
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