
 

 

Nelson de Souza assistiu à tomada de posse dos órgãos sociais da AIDA CCI 

Ministro do Planeamento elogia o trabalho da AIDA CCI como exemplo de excelência na 
promoção do tecido empresarial 

 

 

O ministro do Planeamento, Nelson de Souza, enalteceu a nova equipa 
diretiva da AIDA CCI – Câmara de Comércio e Indústria do Distrito de 
Aveiro para o triénio 2019-2022 que hoje, 11 de julho, tomou posse, 
elogiando a sua dedicação à causa associativa, ainda além do tempo que 
dedicam a fazer crescer a economia e o emprego com as suas empresas.  

O ministro salientou igualmente o trabalho feito pela AIDA CCI como 
exemplo de excelência na representação e promoção do tecido 
empresarial do distrito de Aveiro, assim como na promoção da 
internacionalização e do crescimento da economia desta região. 

 

 

 

A Direção da AIDA CCI, eleita a 28 de junho, tomou posse numa cerimónia 
que decorreu no âmbito do Simposium “Aveiro 4.0 | O futuro da Tecnologia, 
Indústria 4.0, Marketing Digital e Inovação”, no Centro de Negócios de 
Oliveira de Azeméis, e será liderada por Fernando Paiva de Castro, que 
representa a Aliança – Vinhos de Portugal, S.A.  

Fernando Paiva de Castro revelou que a equipa diretiva vai, «no próximo 
mandado, procurar continuar e fazer crescer a AIDA CCI: continuar um 
trabalho que sabemos ter sido muito positivo, e crescer porque queremos 
chegar ao fim do mandato com uma AIDA CCI maior, mais forte e mais 
consolidada». 

  

 

Na ocasião, Joaquim Jorge, presidente da Câmara Municipal de Oliveira 
de Azeméis, relevou o tecido empresarial deste município, que representa 
um importante contributo para a atual realidade do território, 
nomeadamente para as exportações. Estas empresas são sobretudo de 
base produtiva mas, referiu o autarca, seria muito importante receber 
também na região empresas de base criativa e tecnológica.  

Joaquim Jorge assinalou igualmente o papel que a AIDA CCI irá 
seguramente ter nesta promoção do tecido empresarial do concelho e da 
sua afirmação na região e no País, aposta esta que se consubstancia 
desde já na escolha do Centro de Negócios de Oliveira de Azeméis para a 
realização do Simposium Aveiro 4.0. 



 

 

Fernando Castro fez um balanço muito positivo do Simposium, assinalando os contributos dos oradores 
convidados para o esclarecimento de muitos mitos associados à Indústria 4.0. «Por mais modernização, evolução 
e transformação que exista, os seres humanos vão estar sempre em primeiro lugar», concluiu o presidente da 
AIDA CCI como nota mais positiva deste dia de trabalho, defendendo que a qualificação e requalificação dos 
colaboradores será sempre um investimento importantíssimo. 

Sobre o tema do Simposium, Nelson de Souza realçou a oportunidade de discutir estes temas tão importantes que 
afetam o presente e o futuro das empresas. A digitalização é um desafio importante para muitas empresas, 
algumas que já estão em pleno nesse caminho, e outras que ainda estão a começar, e é ultrapassar este desafio, 
que é de facto um conjunto de oportunidades, como defendeu, que permitirá às empresas cumprir as expetativas 
de todos para o crescimento, alavancado nas tecnologias. Tirar partido das tecnologias, dos dados a que as 
tecnologias permitem aceder e utilizá-los de forma otimizada, e aliar o uso das tecnologias à vertente humana, que 
continuará a ser fundamental, são as estratégias a seguir. 

«Muito embora tenhamos a obrigação de olhar fundamentalmente para as oportunidades da digitalização, não 
podemos deixar de analisar as ameaças, que existem de facto», alertou Nelson de Souza. Os benefícios não são 
iguais para todos, para todos os setores, para todas as empresas e para todas as regiões, e por isso é importante 
assegurar que existem políticas públicas que apoiem as empresas e as regiões, e garantam que os benefícios 
cheguem de forma significativa ao maior número de players possível. 

Da nova Direção da AIDA CCI fazem ainda parte como vice-presidentes as empresas Futurvida – Fabricação de 
Veículos Especiais, Lda (representado por Delfina da Cunha), a J. Prior – Fábrica de Plásticos, Lda. (representada 
por Carlos das Neves), a Indasa – Indústria de Abrasivos, S.A. (na pessoa de Carlos Dias de Sá), a Ovargado – 
Sociedade Comercial de Alimentos para Animais, S.A. (com Lígia Maria Coelho), Valinox – Indústrias 
Metalomecânicas, S.A. (representada por Pedro Soares), a SAFA – Construções Electromecânicas, Lda. (com 
Amílcar de Almeida), a HFA – Henrique, Fernando & Alves, S.A. (na pessoa de Henrique Ferreira) e Unisolda – 
Comércio e Indústria, Lda. (com Álvaro Eugénio da Silva). Os suplentes da Direção são a Sociedade de Pesca 
Miradouro, S.A., representada por Pedro Jorge da Silva) e a Solintellysys, Lda. (com João Carlos Figueiredo). 

Na cerimónia tomaram ainda posse os membros da Assembleia Geral, do Conselho Fiscal e do Conselho 
Consultivo da AIDA CCI para o triénio 2019-2022. 
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