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Secção I //  aveiro 4.0

1. Enquadramento

A AIDA CCI – Câmara de Comércio e Indústria 
do Distrito de Aveiro promove desde 2018 o 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 projeto engloba o desenvolvimento 
de novas áreas de competência, tanto para as 
empresas como para o capital humano, como a 
digitalização da economia, a eficiência energética 
ou a economia circular, de forma a mudar para-
digmas e potenciar o crescimento.

O projeto 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 f inanciado 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.

Como principais objetivos do PME Qualify, este 
projeto pretende sensibilizar, orientar e promover o 
conhecimento das PME relativamente à importância 
da economia digital, incorporação tecnológica nos 

modelos de negócio das empresas, adoção dos 
conceitos de indústria 4.0 em áreas estratégicas 
e à aposta num crescimento sustentado e compe-
titivo das PME. No contexto da prossecução destes 
objetivos, o PME Qualify elenca um conjunto de 
cinco grandes iniciativas que compreende a orga-
nização de um Simposium Digital, a realização 
de Portugal Industry Talks e sessões de Speed 
Networking, Seminários de Literacia empresarial, 
um Survey às PME internacionalizadas e/ou expor-
tadoras e a criação de clubes de fornecedores 
(Aveiro Business Club).

Com vista à reflexão de todos os stakeholders 
do PME Qualify, este relatório dedica-se à apre-
sentação das principais conclusões da ativi-
dade “Simposium Digital”, que decorreu no dia 
11 de julho de 2019, no Centro de Negócios de 
Oliveira de Azeméis. Na conceção e organização 
deste evento, pretendeu-se que este englobasse 
os temas da inovação tecnológica, economia digital 
e da indústria 4.0 assim como o seu papel na 
competitividade do tecido empresarial. Para isto, 
foram envolvidos alguns dos principais prota-
gonistas, regionais e nacionais, nestes eixos de 
competitividade, para que as PME, na primeira 
pessoa, pudessem conhecer algumas das melhores 
práticas do mercado e desenvolver a sua empresa 
a partir dos exemplos destes grandes empresários.
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Keynote speaker | Mário Caldeira, Deloitte

Secção iI //  simposium digital

Fernando Paiva de Castro, Presidente da AIDA 
CCI, abriu o evento, realçando a inevitabili-
dade da modernização através da transfor-
mação digital, explicando que o Simposium 
Aveiro 4.0 é precisamente uma ferramenta 
para esse caminho que todas as empresas 
e todas as pessoas terão de seguir. Pegando 
no desafio lançado pelo Presidente da Câmara 
de Comércio e Indústria do Distrito de Aveiro, 
Mário Maciel  Caldeira apresentou uma 
intervenção que chamou, «de forma provoca-
tória», de Indústria 4.1, porque o facto de existirem 
tecnologias – porque hoje já existem muitas 
das que chamámos tecnologias do futuro –, 
não significa que tiremos delas o melhor 
partido, que exploremos todo o seu potencial. 
Na opinião do especialista, a nossa evolução está 
ainda nos 3.7 ou 3.8, há um caminho a percorrer 
para estarmos em pleno no 4.0 ou 4.1, onde 
se destacam sobretudo a Internet of Things, 
o Big Data e a Artificial Intelligence. 

1. Principais conclusões

As tecnologias e a Indústria 4.0 só terão sucesso 
se as empresas conseguirem obter benefícios 

O que as  empresas querem realmente, 
explicou, são os benefícios que as tecnologias 
trazem, porque estas tecnologias já existem 
de facto, podemos é não estar a explorá-las 
da melhor forma: «O sucesso das tecnologias 
está associado à forma como as empresas 
conseguem tirar melhor partido dessas tecno-
logias para seu benefício, porque é isso que 
as empresas querem: benefícios», salientou. 
Internet of Thought, Interpersonal Intelligence 
e Big Business são os grandes desafios do 4.1, 
defendeu Mário Maciel Caldeira.

Boas Vindas | Fernando Castro, Presidente AIDA CCI

reais, defendeu Mário Maciel Caldeira, Associate 
Partner da Deloitte Inovação e keynote speaker que 
abriu o Simposium Digital, “Aveiro 4.0 | O futuro 
da Tecnologia, Indústria 4.0, Marketing Digital e 
Inovação”. O evento reuniu perto de 160 pessoas, 
entre as quais dezenas de líderes, gestores, empre-
sários e profissionais de empresas e organizações 
nacionais e regionais para debater temas relacio-
nados com a “Tecnologia, clusters e competitividade 
regional”,  a “Indústria 4.0 e tecnologias do futuro”, 
a “Transformação Digital e o futuro do marketing” 
e a “Inovação ao serviço das empresas”.
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Secção iI //  simposium digital

Mais tarde, o painel “Indústria 4.0 e tecnologias 
do futuro”, moderado por António José Laranjeira, 
Partner e Diretor-Geral da Midlandcom, desa-
f iou primeiro os oradores,  Pedro Reis,  Sales 
and Marketing Manager da SDT Electrónica, 
Miguel Figueiredo, Territory Manager da CISCO 
Portugal, João Ribau, Head of Unit – Intelligent 
& Digital Systems do ISQ, e António Ferreira, 
Sales Director da Prirev, a dar a sua definição 
de Indústria 4.0, explicando como é que as suas 
empresas estão já a aplicar esta realidade.

No caso da CISCO, a adaptação ao 4.0 fez-se essen-
cialmente ao nível dos serviços disponibilizados 
aos clientes, com a otimização de processos e da 
utilização da informação que tragam benefícios 

efetivos às empresas, essencialmente nos setores 
ligados à indústria. A PRIREV cresceu exponencial-
mente nos últimos anos com a aposta no revesti-
mento PVD – Physical Vapour Deposition, que hoje 
tem utilizações muito diversas graças à sua grande 
resistência e durabilidade. É uma empresa indis-
sociável da modernização, inovação e tecnologia, 
que aposta na criação de valor associada ao seu 
produto-base. O ISQ baseia toda a sua atividade 
na inovação e tecnologia, no desenvolvimento 
de projetos próprios e em parceria, em diversos 
setores e para vários tipos de clientes.

A SDT adaptou-se às exigências do mercado para 
poder dar-lhe resposta, foi esta a premissa do 
caminho para o 4.0.

Painel 1 | Indústria 4.0 e tecnologias do futuro
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A colaboração em rede como caminho para o crescimento das empresas

Pedro Cilínio, Diretor de Investimento para a 
Inovação e Competitividade do IAPMEI, falou sobre 
“Tecnologia, clusters e competitividade regional”, o 
segundo tema da manhã no Simposium Aveiro 4.0. 

Começou por analisar as conclusões da avaliação 
do semestre europeu, que destaca, por exemplo, 
que Portugal tem uma das baixas taxas de investi-
mento da União Europeia, que tem ainda uma insu-
ficiência das ligações ferroviárias e marítimas, o que 
dificulta o acesso das empresas ao mercado único, 
que o investimento em I&D terá recuperado recen-
temente, mas que ainda é insuficiente, e que os 
trabalhadores continuam a ter baixas qualificações, 
entre outros aspetos, que o responsável identifica 
como pistas e caminhos para o desenvolvimento.

Estes caminhos passam necessariamente pela 
Indústria 4.0 para inovação de produto, processo, 
organizacional e de marketing, pela Economia 
Circular  e  pela  Colaboração em Rede,  que 
promovem uma cadeia de valor agregada para 
as empresas, e que resultam nos clusters – as 
economias de agregação. Os clusters permitem às 
empresas crescer em escala sem depender do seu 
crescimento orgânico, mas crescendo em rede. «A 
colaboração será a palavra de ordem do futuro», 
concluiu.

No painel com o mesmo tema, moderado por 
Rui Gidro, Partner da Deloitte, Luís Mira Amaral, 
Presidente dos Conselhos da Indústria e Energia da 
CIP, destacou a diferença entre setores, uma mera 
agregação estatística de empresas, e clusters, que 
agregam sinergias e conhecimento. 

Para Luís Mira Amaral, não é suficiente falar de 
tecnologia sem falar na qualificação dos recursos 
humanos, o principal entrave ao crescimento das 
empresas. 

Aqui destaca-se a ligação das instituições de 
ensino superior dos centros de conhecimento 
às empresas, porque só assim se coloca a inves-
tigação ao ser viço da inovação, e referiu os 
«excelentes exemplos» identificados num estudo 
recente da CIP: Politécnico de Leiria, Politécnico 
do Porto, Universidade de Aveiro e Universidade 
do Minho.

Keynote Speaker | Pedro Cilínio, Diretor de Investimentos 
para a Inovação e Competitividade Empresarial do IAPMEI

Painel 2 | Tecnologia, clusters e competitividade regional
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Almoço networking Almoço networking

Eduardo Anselmo Castro, Vice-Reitor da Universidade 
de Aveiro, defendeu igualmente que, mais do 
que investigação básica, é necessário promover a 
investigação aplicada que chegue às empresas. 
“A qualificação dos recursos humanos trata-se 
também de antecipar e preparar o futuro, pensar 
onde queremos estar daqui a alguns anos, e 
a qualificação deve ser feita ao longo da vida, 
e em diferentes níveis. Se nos tentamos adaptar 
no momento, não estamos a ser estratégicos, 
estamos a ser apenas imitadores, e não nos 
estamos realmente a preparar para o futuro”,  
defendeu.

João Rocha, Administrador da PRIO, mostrou 
como a empresa tem feito a sua evolução, através 
da inovação, da colaboração, até de parcerias, 

e com forte aposta nas tecnologias. A ligação 
à Universidade de Aveiro, de onde é “natural” 
a PRIO, foi fundamental neste aspeto, já que 
tem permitido à empresa usar a investigação 
para a inovação nos produtos e nos serviços.

As políticas inteligentes para as regiões são 
fundamentais, na opinião de todos os oradores 
do painel, que consideram fundamental que 
o governo, as regiões, as autarquias apostem 
seriamente em políticas que chamem as pessoas 
para as cidades e municípios que têm menos 
fatores de atratividade, quer ao nível económico e 
fiscal, para a fixação de empresas, quer ao nível da 
formação ou das condições de habitação e dispo-
nibilização de serviços, que ajudarão, em muito, 
a fixação de pessoas.
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Jaime Andrez, Presidente do COMPETE, abriu 
o programa no período da tarde com uma 
intervenção dedicada à vertente digital do 

marketing na Indústria, onde destacou que «hoje 
não sabemos os produtos que se venderão em 
2021, mas sabemos as tecnologias-chave que 
permitem a transformação da economia». 

O orador afirmou também que a inovação é inte-
grada e assenta fundamentalmente no modelo de 
negócio e na cadeia de valor que lhe diz respeito. 
Se a tendência é a digitalização da economia, 
temos de estar atentos à nossa audiência e aos 
canais utilizados».

A transformação digital reinventa o modelo de negócio das empresas, 
tornando-as mais competitivas

Keynote Speaker | Jaime Andrez, Presidente COMPETE

Jaime Andrez frisou que «o COMPETE foi conce-
bido para promover as tecnologias. Os programas 
operacionais têm de identificar falhas de mercado 
para justificar resposta da política pública. Temos 
todos os instrumentos: soluções ao nível das 
comunicações, software, integração das TIC nas 
várias fases do ciclo de vida das PME, a adoção de 
tecnologias 4.0 e a adoção de marketing digital».

No painel “Transformação digital e o futuro do 
marketing”, moderado por Ivan Silva, Diretor 
Adjunto do Diário de Aveiro, Maria Luísa Aldim, 

Countr y  Ambassador  da  Europ ean Women 
Payments Network, defendeu que «a transfor-
mação digital  é fundamental  até mesmo na 
mudança de processos. Se queremos continuar 
a estar na vida do cliente, temos de acompanhar 
as tendências, agilizar e tornar as coisas mais 
flexíveis». 

José Augusto Silva, da Deloitte, também reiterou 
que a transformação digital é inevitável, sendo 
crucial recolher os dados e criar experiências para 
o consumidor. «Uma campanha de conversão 
pode gerar muito tráfego, por exemplo. Temos 
de perceber o que queremos atingir  com a 
mensagem e quem queremos alcançar, porque 
há mais grupos de consumidores.»

O CEO da Dott, Gaspar d’Orey, salientou que «há 
uma conveniência acrescida no online, mas as 
lojas físicas não vão acabar, porque é onde temos 
experiências de compra. Já notamos que todo o 
ecossistema comercial está mais sensibilizado para 
que o processo de compra online funcione e para 
que o consumidor final se sinta mais confiante».

Painel 3 | Transformação Digital e o futuro do marketing
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Relativamente ao marketing digital e tradi-
cional, Gaspar d’Orey considerou que «os prin-
cípios do marketing estão lá, mas mudaram os 
canais, o que muda a forma como nós atuamos 
e nos comportamos. As métricas online hoje 
são muito usadas e conseguimos converter os 
dados. Por exemplo, ficamos a saber todo o 
percurso do consumidor e podemos agir em 
função disso».

Gonçalo Ramos, Head of digital & e-commerce 
da Leroy Merlin, acrescentou que «temos agora 
uma capacidade que não tínhamos com o 
marketing tradicional, em reunir a informação 
que temos dos clientes: o comportamento 
que tem, se a pessoa se está a preparar para 
comprar um produto, e assim sabemos comu-
nicar melhor com o cliente e ter o retorno 
dessa mensagem».

“Inovação ao serviço das empresas: desafios de 
futuro” foi o mote desenvolvido por Jónio Reis, 
Administrador da BOSCH Termotecnologia, 
S.A., que abordou a questão de como manter 
a competitividade num mundo em constante 
mudança.

« O mundo v ir tual  entra  em confronto 
com o mundo físico. A revolução indus-
trial  democratizou a tecnologia,  o que 
permitiu que novos players competissem 
de outra forma», defendeu Jónio Reis.

«Por exemplo, através de uma aplicação, 
consigo ter o ponto de situação atual da minha 
empresa, o que me permite tomar decisões de 
forma mais rápida e tornar a minha empresa 
mais eficiente.»

«Atualmente temos muita informação, mas nem 
sempre sabemos como a utilizar, e assim não 
temos Indústria 4.0, porque não a estamos a 
rentabilizar para benefício da nossa empresa. 
A digitalização também está a mudar o nosso 

modelo de negócio»

Keynote Speaker | Jónio Reis, Administrador Bosch Termotecnoloia, SA

«O mundo virtual entra em confronto com         
o mundo físico.                            A revolução industrial demo-
cratizou a tecnologia, o que permitiu que 
novos players competissem de outra forma», 
defendeu Jónio Reis.
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O Board President da Associação Portuguesa 
de Blockchain e Criptomoedas, Fred Antunes, 
sublinhou que «o mercado de trabalho está 
a sofrer alterações e haverá a necessidade 
de criar novas profissões, com a integração 
de novas tecnologias. Os jovens já nasceram 
com tecnologia e os mais velhos têm o poder 
de decisão, mas às vezes entram em inércia. 
O digital é ainda é uma questão geracional». Keynote Speaker | Sérgio Lee, Chief Strategy Officer, Deloitte

 “Inovação ao serviço das empresas” foi o tema 
do segundo painel da tarde, moderado por 
Ivan Silva, Diretor do Diário de Aveiro. Américo 
Azevedo, da Porto Business School e INESC 
Porto, afirmou que com a aplicação da tecno-
logia «ninguém vende um produto, cria-se 
sim a capacidade de ter uma solução para um 
problema do cliente». 

Pedro Pereira, CEO & Partner da byAR, frisou 
a relevância de incluir as pessoas na transfor-
mação digital. «Se envolvermos as pessoas, 
elas vão perceber a transformação e até vão 
contribuir para essa transformação ser mais 
eficiente.

Painel 4 | Inovação ao serviço das empresas

Helen Saag, Head of Player Experience da 
Miniclip, realçou também que «precisamos 
cada vez mais de competências diferentes». 
E deixou o alerta que «mudar é estar no 
caminho e não vale a pena ter medo de 
mudança. Tudo o que estamos a fazer agora 
é igual há 50 ou 100 anos, a tecnologia que 
usamos é que é diferente. Não é nada novo». 

Enquanto último keynote speaker do programa, 
Sérgio Lee, Chief Strategy Officer da Deloitte, 
abordou a temática do futuro da tecnologia, 
enunciando os conceitos de exponencialidade 
e de velocidade aplicados à tecnologia. 

«A revolução tecnológica vai acontecer várias 
vezes ao longo da nossa vida, porque a tecno-
logia avança muito depressa, mas ainda não 
estamos a tirar partido da tecnologia da forma 
como o devíamos fazer», declarou Sérgio Lee. 

O orador enumerou vários exemplos da 
evolução da tecnologia ao longo dos anos, 
bem como a forma como revoluciona a vida 
quotidiana e a perceção da realidade. 
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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 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 represen-
tação e promoção do tecido empresarial do distrito 
de Aveiro, assim como na promoção da internaciona-
lização 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 tecno-
lógica. 

Encerramento | Ministro do planeamento – Nelson de Souza

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.
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«Muito embora tenhamos a obrigação 
de olhar fundamentalmente para 

as oportunidades da digitalização, 
não podemos deixar de analisar as 

ameaças, que existem de facto»

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 estraté-
gias a seguir. Cocktail de honra

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 
ch e gu em  de  for ma  s igni f ic at iva  ao  maior 
número de players possível.

Encerramento | Ministro do planeamento – Nelson de Souza
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2. Programa

09H00 Credenciação

09H30 Boas-vindas
Joaquim Jorge, Presidente da Câmara Municipal 
de Oliveira de Azeméis 

Fernando Castro, Presidente da AIDA CCI

10H00 Keynote speaker
Mário Maciel Caldeira, Associate Partner, Deloitte

10H30 Painel 1 | Indústria 4.0 e tecnologias 
do futuro
António Laranjeira, Midlandcom 

Pedro Reis, Sales and Marketing Manager, SDT Eletrónica 

Miguel Figueiredo, Territory Manager, CISCO Portugal

João F. P. Ribau, Head of Unit – Intelligent & Digital 
Systems, ISQ

António Ferreira, Sales Director, Prirev

11H15 Coffee Break

11H35 Keynote speaker
Pedro Cilínio, Diretor da Direção de Investimento 
para a Inovação e Competitividade Empresarial 
do IAPMEI

12H05 Painel 2 | Tecnologia, clusters 
e competitividade regional
Rui Gidro, Deloitte

Rui Leão Martinho, Bastonário da Ordem dos 
Economistas

Luís Mira Amaral, Presidente dos Conselhos da 
Indústria e Energia da CIP

Eduardo Anselmo Castro, Vice-Reitor, Universidade 
de Aveiro

João Rocha, Administrador, PRIO

12H50 Almoço networking

14H20 Keynote speaker
Jaime Andrez, Presidente do COMPETE

14H50 Painel 3 | Transformação Digital 
e o futuro do marketing
Ivan Silva, Diário de Aveiro

José Augusto Silva, Deloitte

Gaspar d’Orey, CEO, Dott

Gonçalo Ramos, Head of Digital & e-commerce,     
Leroy Merlin

Maria Luísa Aldim, Country Embassador, EWPN

16H05 Painel 4 | Inovação ao serviço 
das empresas
Ivan Silva, Diário de Aveiro

Américo Azevedo, Porto Business School e IESC 
Porto

Pedro Pereira, CEO & Partner, byAR

Fred Antunes, Board President, BTC — Associação 
Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas

16H50 Keynote speaker

17H20 Tomada de posse dos novos órgãos 
sociais da AIDA para o triénio 2019-2022

Sérgio Lee, Chief Strategy Officer, Deloitte

18H00 Encerramento
Fernando Castro, Presidente da AIDA CCI

Nelson de Souza, Ministro do Planeamento

18H20 Cocktail de Honra

15H35 Keynote speaker
João Reis, Administrador, BOSCH Termotecnologia S.A.
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3. Oradores

joaquim jorge
Presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis. Em 1993 foi eleito vereador,  
e desde então que se mantém na vida política autárquica, ora como membro da 
Assembleia Municipal, ora como vereador. É ainda Empresário e gestor de uma 
empresa na área das tecnologias de informação e comunicação. Foi jogador federado 
de basquetebol na Associação Recreativa e Cultural de Azeméis, ARCA e treinador.

fernando castro
Presidente da Direção da AIDA CCI. É ainda vice-presidente do C.A. de ALIANÇA - 
Vinhos de Portugal S.A., presidente do Conselho Geral da Comissão Vitivinícola da 
Bairrada, presidente do Conselho Fiscal da Escola Profissional de Viticultura e Enologia 
da Bairrada, presidente do Conselho Fiscal da Confraria dos Enófilos da Bairrada, e vice-
-presidente da Direção da Câmara de Cooperação e Desenvolvimento Portugal-China. 
Formado em Contabilidade pelo Inst. Comercial do Porto.

Mário Maciel Caldeira
Prof. Catedrático do ISEG (ULisboa), Ass. Partner Deloitte Inovação. Doutorado em 
sistemas de informação de gestão pela Universidade de Cranfield, licenciado em gestão 
e MBA pelo ISEG. Foi presidente e vice-Presidente do ISEG e presidente do Conselho 
de Administração do IDEFE SA. Desempenhou funções de assessoria e consultoria em 
diversas grandes organizações, com destaque para CGD, PT, AT, IFAP e Mundicenter.

António Laranjeira
Partner e Diretor-Geral da Midlandcom. Psicólogo organizacional, coach, docente 
do ensino superior,  ex-jornalista,  especializado em jornalismo económico 
e jornalismo político, tendo exercido funções de direção e de chefia em órgãos de 
referência como o Diário Económico, Semanário Económico e Semanário, entre outros. 
Foi ainda jornalista parlamentar.
Mestrando em Comunicação, Cultura e Tecnologias de Informação (ISCTE), com 
investigação em Gestão de Comunicação de Crise; pós-graduado em Comunicação, 
Cultura e Tecnologias de Informação (ISCTE), em Comunicação e Marketing Político 
(ISCSP) e em Comunicação Estratégica e Assessoria Mediática (ISLA-Lisboa); Licenciado 
em Psicologia Social e das Organizações.
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Pedro Soares dos Reis
Responsável pelo negócio mobile nos operadores portugueses, acumulando com 
a de diretor de marketing corporativo na SDT Eletrónica, S.A. Esta responsabilidade 
estende-se ainda à gestão de todas as atividades de marketing e comunicação da marca 
de smartphones portuguesa LAIQ. Com cerca de 20 anos de experiência a trabalhar 
nas áreas de Vendas, Marketing Communications e Trade Marketing, foi sobretudo em 
empresas da área das Telecomunicações que adquiriu uma sólida experiência, inclusive 
internacional.

Miguel Figueiredo

João F. P. Ribau

Territory Business Manager na Cisco Systems, responsável pelo negócio junto 
de clientes e parceiros na região norte do país.
Licenciado em Engenharia de Eletrónica e de Telecomunicações pela Universidade 
de Aveiro e MBA em Gestão pela Escola de Gestão do Porto – Universidade do Porto.

Responsável da unidade de I & D de Sistemas Inteligentes e Digitais do ISQ. Recebeu 
o seu Doutoramento em Engenharia Mecânica pelo IST. Participante em diversos 
projetos nacionais e europeus, e é autor de diversas publicações em revistas científicas, 
capítulos de livros e comunicações em conferências, nos temas de industria 4.0, e 
otimização, decisão, e análise de sistemas energéticos e industriais.

António Ferreira
Diretor Comercial da Prirev S. A., desde 2006. Formou-se em Engenharia Mecânica na 
Universidade de Aveiro, onde é membro do Conselho do Departamento de Engenharia 
Mecânica. Com Mestrado e Pós-graduação em eficiência energética, lecionou várias 
edições de pós-gradução na mesma área.
Foi responsável por tornar a Prirev uma referência global nos revestimentos PVD, 
criando e mantendo o contacto com empresas por toda a Europa, líderes de mercado 
em diversas áreas de negócio.
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Pedro Cilínio
Diretor da unidade de Investimento para a Inovação e Competitividade Empresarial 
no IAPMEI.
É licenciado em Engenharia e Gestão Industrial pelo Instituto Superior Técnico, Mestre 
em Gestão Industrial pela NOVA-FCT, MBA no INDEG-ISCTE e Mestre em Gestão de 
Empresas pelo ISCTE-IUL.

rui gidro
Partner na área de Estratégia e Operações, é especialista no sector público central 
e local, associações empresariais e no setor do turismo. Atualmente, encontra-se 
a trabalhar com alguns dos principais municípios de Portugal em iniciativas de estratégia, 
captação de investimento e smart cities. Colabora também com diversas associações 
empresariais em matérias de ativação de redes empresariais, transformação digital 
e inovação. É formado em Economia pela Universidade Nova de Lisboa.

Rui Leão Martinho
Bastonário da Ordem dos Economistas, foi presidente de várias instituições financeiras, 
e também presidente de uma das três instituições de supervisão do sistema financeiro, 
o Instituto de Seguros de Portugal. Foi presidente da Câmara de Comércio e Indústria 
Luso-Alemã e do Fórum de Administradores de Empresas, e tem sido professor 
convidado de várias universidades e faculdades de economia portuguesas.

Luís Mira Amaral
Presidente dos Conselhos da Indústria e Energia da CIP, é Chairman da BUSY ANGELS S.A., 
consultor da FNWAY CONSULTING para a Investigação, Desenvolvimento Tecnológico 
e Inovação e membro do Conselho Geral da CIP.
Eng. Eletrotécnico (IST), Mestre em Economia pela NOVA SBE e Pós-Graduado em Gestão 
Geral pela Universidade de Stanford e em Gestão Bancária pelo INSEAD.
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Eduardo Anselmo Castro
Vice-reitor para a Cooperação Universidade-Sociedade e Professor Associado 
no Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território da Universidade 
de Aveiro. Com doutoramento na área de Economia Regional, é especialista em 
técnicas de análise de apoio à decisão e políticas de inovação e desenvolvimento 
regional. No decorrer da sua atividade tem trabalhado de perto com decisores 
locais, regionais e nacionais, dando apoio no desenvolvimento instrumentos de 
apoio à decisão política.

joão rocha
Em 2011 é nomeado Administrador do Grupo Prio e de várias empresas do 
mesmo, cargos que ocupa até agora.
É membro da NetWork de impostos da Apetro desde 2015.
Participou em programas de formação de executivos, de onde se destaca o 
MBA realizado pela Universidade Católica de Viseu, em parceria com a Martifer 
e o Advanced Management in Energy, pela AESE Business School.

Jaime Andrez
Presidente da Comissão Diretiva do Programa COMPETE 2020.
É Professor Catedrático Convidado do ISEG e ainda Presidente dos Conselhos 
Gerais do Fundo FINOVA e do Fundo de Coinvestimento 200M, para além de 
Coordenador da Rede do Sistema de Incentivos do Programa PORTUGAL 2020 
e Presidente da Comissão Técnica de Sistemas de Incentivos em Portugal.
Anteriormente, entre outros cargos, foi Vogal do Conselho da Autoridade 
da Concorrência, Presidente do Conselho Diretivo do IAPMEI.
Licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo ISEG.

Ivan Silva
Diretor Executivo do Diário de Aveiro, presidente da Assembleia Geral da 
Associação de Imprensa Diária e membro da Direção da Confederação 
Portuguesa dos Meios de Comunicação Social.
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José Augusto Silva
Licenciado em Engª de Telecomunicações e Computadores, MBA em marketing pela UCP 
e ESADE, com uma carreira de 14 anos em Operadores de Telecomunicações, com especial 
enfoque em Direções Comerciais. É desde 2018, Partner da Deloitte, por integração das 
agências digitais Seara e Wingman, das quais foi sócio nos últimos 10 anos.

Gaspar d’Orey
CEO do Dott e responsável pela formação e lançamento do projeto. Engenheiro Civil 
de formação com Master em Finance, estudou e trabalhou em vários países, teve 
a sua própria start-up e passou por empresas como Sonae, Mota-Engil e Orey Financial.
Empreendedor e proativo, assume uma equipa de mais de 30 pessoas que se divide 
entre Lisboa e Porto.

Gonçalo Ramos
Lidera o Ecossistema/Plataforma Digital da Leroy Merlin, área que desenvolveu noutras 
empresas nacionais e internacionais, como a Parfois, o El Corte Inglés, Samsung 
e a Sonae Spots & Fashion.
Formado pelo Instituto Politécnico de Leiria em Engenharia Informática e o seu percurso 
profissional está ligado ao comércio online e transformação digital desde 2009.

Maria Luísa Aldim
Expert in acquiring new business by developing strategies with merchants and innovative 
solutions, improving payment experience and turning it easier to set it up for more 
self-acting and automated.
Launched in 2018 VGD Consulting to help Banks, Fintechs and companies developing 
strategies and projects in payments industry. In 2018 was invited to be country Ambassador 
for Portugal representing European Women Payments Network (EWPN). Recently accepted 
the challenge to be executive member of Aliança Portuguesa de Blockchain.
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Jónio Reis
Em 1998 entrou para a Bosch Car Multimedia como engenheiro de industrialização.  
Em 2003 foi para a Bosch Automotive Electronic em Salzgitter.
Três anos depois regressou à fábrica de Braga como responsável de Manutenção.  
Mais tarde assumiu a função de Production Manager.
Em 2012 torna-se Plant Manager na Bosch Security System em Ovar.
Desde 2017 é Manufacturing Vice President na Bosch Termotecnologia em Aveiro.

Américo Azevedo
Especialista em Gestão de Operações e em Organização e Gestão de Processos de 
Negócio. Tem sido responsável por variados projetos (de consultoria e de I&D) de 
âmbito nacional e internacional no domínio da Organização, Gestão e Otimização de 
Sistemas de Transformação de índole industrial. Professor Associado com Agregação 
da FEUP no departamento de engenharia e gestão industrial e diretor de programas 
na Porto Business School. No Programa MIT Portugal, tem tido atividade na área EDAM 
(Engineering Design and Advanced Manufacturing) no âmbito da Gestão Avançada de 
Operações e Logística. É coordenador do CESE – Centro de Engenharia de Sistemas 
Empresariais, do INESC TEC. Américo Azevedo é licenciado em Engenharia Eletrotécnica 
e de Computadores pela FEUP e Doutorado em Operações.

pedro pereira
Formado em Eng. da Computação Gráfica e Eng. Informática, com um MBA especializado 
em Marketing, foi investigador nas áreas da Realidade Virtual e Aumentada no 
centro de investigação CCG. Em 2015 fundou a byAR Augment Your Realit y, 
que desenha / implement a  ambientes  digit a is  e  e xp er iencia is  b aseados 
em realidade aumentada e tecnologias emergentes.
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Fred Antunes
Crypto-enthusiast from the time of “Cypherpunks”, in the end of 2009 started to investigate 
the impact of the blockchain technology in the human society as a solution of governance. 
Mined his first Bitcoin’s in the end of 2009, invested in the first real hard fork - Litecoin and 
was whitelisted to Ethereum ICO.
His vision is not only about technical or financial investments but also approaches the 
subject in a political, educational, commercial, cultural, and human perspective.
At the moment he is the current board president of the Portuguese blockchain and 
cryptocurrencies association and works for multiple blockchain projects as strategic advisor.
Also manages a mining camp of 800+ units and remains an active trader and investor. 
Graduated in Philosophy, post-graduated in marketing and communication and senior 
researcher in mind science and neuro-marketing.

Sérgio Lee
Membro do Conselho Executivo e Chief Strategy Officer da Deloitte Portugal e Angola.  
É Partner da divisão de Consultoria, liderando as indústrias de Telecommunications, 
Media & Technology e Energy & Resources e os grupos de Consultoria para todos 
os setores não financeiros.
É docente de MBA e de Pós-Graduações, tendo colaborado com várias instituições 
de ensino em Portugal, EUA, Reino Unido, Brasil e Suíça.

Nelson de Souza
Ministro do Planeamento.
Foi gestor do Programa COMPETE / QREN e do PRIME, membro do conselho 
de administração do IAPMEI e Gestor do Programa do PEDIP.
Foi Secretário de Estado das PME, Comércio e Serviços do XIV Governo Constitucional 
e Chefe de Gabinete do Ministro da Economia do XIII Governo Constitucional.
Foi Secretário de Estado para o Desenvolvimento e Coesão. Licenciou-se em Finanças 
pelo Instituto Superior de Economia.
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4. Reportagem fotográfica
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5. O Simposium Digital em números

oradores satisfaçãoparticipantes

25 87%156
dos participantes*

*  Grau de satisfação médio, numa escala de 0% (nada satisfeito) a 100% (totalmente satisfeito), numa amostra de 68 respostas,  
de um universo de 156 participantes

6. Clipping
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pessoas satisfaçãooradores

46 87%8
dos participantes

Portuguese Industry Talk
“Inovação Tecnológica, marketing e vendas”

pessoas satisfaçãooradores

42 86%7
dos participantes

Portuguese Industry Talk
 “Inovação Digital”

Secção iiI //  Portuguese Industry Talks
1. Portuguese Industry Talks em números
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2. Programa

09H00 Credenciação

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, MARKETING E VENDAS
Sala Portuguese Industry Talks

09H15 Economia digital
Júlio Boga, Deloitte Digital

09H45 Digitalização na Indústria
Filipe Faria, Deloitte;  
Marco Carvalho, CEO, ProGrow

10H15 Inovação e o Consumidor 4.0
Romana Ibrahim, CEO, Keep Warranty

10H45 New trends in customer support
Helen Saag, Head of Player Experience, Miniclip

11H15 Coffee Break

11H30 Digitalização e Desintermediação: 
novas formas de alavancar o seu 
negócio
João Castro Pinheiro, CEO NetInvoice

12H00 Blockchain: desafios tecnológicos na 
aferição da verdade
Fred Antunes, Board President, BTC — Associação 
Portuguesa de Blockchain  
e Criptomoedas

12H30 Como fazer nascer o Dott em apenas 6 
meses
Gaspar D’Orey, CEO, Dott

13H00 Encerramento

13H30 Credenciação

INOVAÇÃO DIGITAL
Sala Portuguese Industry Talks

14H00 Empreendedorismo e Inovação Digital
Júlio Boga, Deloitte Digital

14H15 Aumente a sua eficiência no uso 
e compra de eletricidade via leilões 
digitais
Alexandre Fernandes, CEO, Wattguard Portugal

14H45 Realidade Aumentada
Pedro Pereira, CEO & Partner, byAR

15H15 Internet of Things
Pedro Reis, Sales and Marketing Manager, SDT 
Eletrónica 

15H45 Coffee Break

16H15 A Plataforma Digital Habitante
Gonçalo Ramos, Head of Digital & E-commerce, 
Leroy Merlin

16H45 O que é afinal a Libra do Facebook?
Maria Luísa Aldim, Country Embassador, EWPN

17H15 Service Design
Andréa Freire, Deloitte Digital

18H00 Encerramento
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3. Reportagem fotográfica

“Inovação Tecnológica, marketing e vendas”
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“Inovação Tecnológica, marketing e vendas”
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“Inovação Digital”
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1. Cronologia

1986 Constituição da AIDA, com alterações dos estatutos publicados em 1991

2007 Implementação e Certificação da AIDA (EN NP ISO 9001:2000)

2018
Transição do SGQ da AIDA para o referencial NP EN ISO 9001:2015 
AIDA reconhecida como Câmara de Comércio e Indústria do Distrito 
de Aveiro (Portaria n.º 312/2018)

2015 Acreditação da AIDA para prestação de serviços no âmbito do Portugal 2020 
(Vales Inovação e Internacionalização) 
AIDA designada Organismo Gestor dos Grupo de Ação Local (GAL) 
Aveiro Norte e Aveiro Sul

1987 Celebração do protocolo com a U.A.

2008 Criação do CNO - Centro Novas Oportunidades 
AIDA integra a Rede EEN - Enterprise Europe Network

2010 Integração no novo projeto da Rede Enterprise Europe Network

2019 Atribuição de competências para a emissão de documentos para a exportação 

2003 Inauguração da Loja do Empresário da AIDA 
(Loja Empresa, 1º Cartório de Competência Especializada de Aveiro e CGD)

2017 AIDA integra Centro Qualifica

2009 Criação do GIP - Gabinete de Inserção Profissional

2014 Constituição da nova rede EEN ao abrigo do COSME, 
na qual a AIDA é uma das entidades parceiras

2013 Integração no Conselho Empresarial da Região de Aveiro - CER Aveiro

1991 Integra a rede dos Eurogabinetes 
(Euro Info Centres)

Secção IV //  SOBRE A AIDA
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2. Portefólio de Serviços

Emissão DOCUMENTOS EXPORTAÇÃO

INFORMAÇÃO e CONSULTORIA TÉCNICA

Dispõe de uma equipa técnica permanente para prestação de serviços no âmbito do 
comércio externo e na promoção das exportações, designadamente através da emissão 
de documentos de exportação como são exemplo a emissão de Certificados de 
Origem, Certificados de Venda Livre, Carnet ATA e Vistos. 
Outros serviços são o reconhecimento de assinaturas, nos termos previstos no Código 
do Notariado, bem como certificar, ou fazer e certificar, traduções de documentos.

Com recursos internos e/ou a colaboração de Parceiros Estratégicos, a AIDA CCI  
responde às necessidades e solicitações das empresas nos diversos domínios de 
atuação, designadamente ao nível dos sistemas de incentivo, linhas de crédito, 
ambiente, segurança e saúde no trabalho, licenciamento e propriedade industrial, 
marcação CE, qualidade.

APOIO JURÍDICO
Dispõe de uma equipa técnica permanente e especializada que acompanha as 
empresas associadas de forma personalizada nas mais diversas áreas do Direito.

APOIO À INTERNACIONALIZAÇÃO DAS EMPRESAS
Integra a Enterprise Europe Network , rede de serviços que apoia as empresas na UE, 
com mais de 550 pontos de contacto (42 países).
Promove missões empresariais, missões inversas e missões de prospeção, matchmaking,
produz estudos de mercado, participa e apoia empresas em feiras setoriais e 
multisetoriais, promove sessões de apresentação de mercados e de capacitação para 
mercados específicos. 

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS

Sobre diversas temáticas e em diferentes formatos (Open-Days nas empresas, encontros 
de networking, seminários especializados, jantares-debate, fóruns e congressos 
empresariais). 
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EMPREENDEDORISMO

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Centro Qualifica

Desde 2011 que a AIDA CCI é credenciada como Entidade Prestadora de Apoio Técnico no 
âmbito do Programa de Apoio ao Empreendedorismo e à Criação do Próprio Emprego. 
Presta apoio técnico prévio à aprovação do apoio, objetivando o desenvolvimento de 
competências e a criação e estruturação do projeto relativo à conceção e elaboração de 
planos de investimento e de negócio. Presta igualmente apoio técnico nos 2 primeiros 
anos de atividade da empresa para consolidação do projeto.

É entidade formadora certificada pela DGERT- Direção Geral das Empresas e das 
Relações de Trabalho, merecendo os seus cursos o reconhecimento de entidades 
credíveis como a Autoridade para as Condições de Trabalho e o IEFP. 
Realiza diagnósticos de necessidades de formação, conceção e planeamento de 
intervenções formativas, elaboração de projetos de formação e avaliação de atividades 
formativas.

AIDA CCI integra o Centro Qualifica, rede nacional de Centros que pretendem aumentar 
as qualificações da população portuguesa.
O Centro Qualifica da AIDA CCI desloca-se às empresas para promover sessões de 
sensibilização/esclarecimento para os colaboradores, assim como para realizar as 
sessões necessárias em processos de RVCC escolar e/ou profissional.

GIP – Gabinete de Inserção Profissional

Apoia jovens e adultos desempregados na definição ou desenvolvimento do seu 
percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho, informa e acompanha as 
empresas sobre as medidas de apoio ao emprego em vigor, assim como ao nível do 

ESTUDOS, PUBLICAÇÕES e informação

Estudos, publicações e informação de diferentes âmbitos, designadamente dados 
económicos, estatísticos e quadros regulamentares, tendo em vista apoiar as empresas 
em processos de decisão ao nível da gestão e intenção de investimento.
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3. Participações e parcerias da AIDA CCI

AIDA CCI estabelece uma interação contínua 
com os todos os stakeholders, designadamente 
empresas, associações representativas das mesmas, 
órgãos do poder local, municipal e intermunicipal e 
entidades do sistema científico e tecnológico, cujo 
envolvimento ativo é essencial.

Estas parcerias multidisciplinares acontecem 
nomeadamente sob a forma da celebração de 
protocolos de cooperação, realização de projetos 
e tomadas de posição conjuntas sobre temáticas 
com impacto no Distrito e na Região de Aveiro. 
Nesse sentido, é uma das 9 associações que 
constitui o CER-Aveiro (Conselho Empresarial da 
Região de Aveiro) e é uma das entidades funda-
doras da Associação para a Certificação Florestal 
– Baixo Vouga e do INFORMESP – Instituto de 
Especialização Formativa e Estudos Empresariais.

A AIDA possui também parcerias institucio-
nais com entidades da Administração Pública; 
Municípios e suas associações (CIRA-Comunidade 
Intermunicipal da Região de Aveiro), Instituições 
do Ensino Superior (Universidade de Aveiro), 
Centros Tecnológicos, Associações Empresariais, 
como a ANEME-Associação Nacional das Empresas 
Metalúrgicas e Eletromecânicas e a AEF-Associação 
Empresarial  da Feira;  e APCER - Associação 
Portuguesa de Certificação.

integra
Pólo de Competitividade das Tecnologias de Infor-
mação TICE.PT

POOLNET – Portuguese Tooling Network

PRODUTECH – Pólo das Tecnologias de Produção

CLUSTER CENTRO HABITAT – Plataforma para a 
Construção Sustentável

Associada
CIP-Confederação Empresarial de Portugal

Câmara de Cooperação e Desenvolvimento        
Portugal/China, da CE-CPLP

MINHA TERRA - Federação Portuguesa de                  
Associações de Desenvolvimento Local

CPA – Comunidade Portuária de Aveiro

Participações
APCER Certificação, S.A.

AVEIRO EXPO - Parque de Exposições, E.M.

CEC/CCIC - Conselho Empresarial do Centro/       
Câmara de Comércio e Indústria do Centro

CESAE - Centro de Serviços e Apoio às Empresas

NORGARANTE - Sociedade de Garantia Mútua

PCI - Parque da Ciência e Inovação, S.A.

MAISVAGOS - Sociedade Gestora de Parques      
Empresariais de Vagos, S.A.
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4. Abordagem leader / desenvolvimento local de base comunitária

Os concelhos de Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, 
Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar 
e Vagos são presentemente classificados como 
territórios alvo para a implementação da abor-
dagem LEADER (incentivar o desenvolvimento nas 
comunidades rurais locais).

Para o efeito foram constituídas duas parcerias 
- GAL Aveiro Norte e GAL Aveiro Sul – sendo 
a AIDA CCI designada, pelos demais parceiros, 
como entidade gestora e representante legal dos 
mesmos.

Os GAL têm competências delegadas pela 
Autoridade de Gestão do PDR 2020 e do CENTRO 
2020 e Instituto de Financiamento da Agricultura 
e Pescas, para análise e acompanhamento de 
projetos, incluindo tomada de decisão sobre 
as candidaturas apresentadas. Neste sentido, os 
GAL nomeiam um Órgão de Gestão que delibera 
sobre os processos com base nos pareceres da 
Equipa Técnica Local (ETL), que no caso dos GAL 
Aveiro Norte e GAL Aveiro Sul é a AIDA CCI que 
preside os Órgão de Gestão. Promovem sessões de 
esclarecimentos no território e têm uma equipa 
especializada para o atendimento ao público 
permanente.

Os GAL são estruturas territoriais responsáveis 
pela implementação de uma estratégia, que visa 
responder às necessidades das comunidades locais, 
nos vários sectores de atividade, através do cofi-
nanciamento de projetos que contribuam para 
o desenvolvimento local/regional do território, 
assente nas suas próprias especificidades (valoradas 
nos critérios de análise das candidaturas).
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5. Órgãos Sociais Eleitos para o triénio 2019 - 2022

Direção

Fernando Paiva de Castro

Presidente
Aliança – Vinhos de Portugal, S.A.

Delfina Lisboa Martins da Cunha

Vice-presidente
Futurvida – Fabricação de Veículos Especiais, Lda

Carlos Manuel Simões das Neves

Vice-presidente
J. Prior – Fábrica de Plásticos, Lda.

Carlos Manuel Dias de Sá

Vice-presidente
Indasa – Indústria de Abrasivos, S.A.

Lígia Maria de Sá Pode Cruz Coelho

Vice-presidente
Ovargado – Sociedade Comercial de Alimentos 
para Animais, S.A.

Pedro Augusto Aguiar Soares

Vice-presidente
Valinox – Indústrias Metalomecânicas, S.A.

Amílcar Rodrigues de Almeida

Vice-presidente
SAFA – Construções Eletromecânicas, Lda.

Henrique José da Costa Ferreira

Vice-presidente
HFA – Henrique, Fernando & Alves, S.A.

Álvaro Eugénio Marques da Silva

Vice-presidente
Unisolda – Comércio e Indústria, Lda.

Pedro Jorge Batista da Silva

Suplente
Sociedade de Pesca Miradouro, S.A.

João Carlos Fernandes Figueiredo

Suplente
Solintellysys, Lda.

ASSEMBLEIA GERAL

Valdemar da Silva Coutinho

Presidente
Valart, Lda.

Isabel Maria Sousa Ramalho Silva Pinho Lima

Suplente
Cipade – Indústria e Investigação de Produtos 
Adesivos, S.A.

Pedro Martins Pereira

Suplente 
Larus – Artigos para Construção e Equipamentos, Lda.

Messias Manuel Ferreira Cardoso

Vice-presidente
Repaveiro, Lda.

Pedro Miguel Genrinho Monteiro

Vice-presidente
Irmãos Monteiro, Lda.

CONSELHO FISCAL

Marco André de Carvalho Abrantes

Presidente
Divilux – Divisão de Espaço, Lda.

Sabino Augusto Hipólito da Silva

Vogal efetivo
M. Rodrigues, S.A.

Afonso Aires Cunha Martins

Vogal efetivo
Electrorep – Sociedade de Eletricidade de Aveiro, Lda.

José Cândido de Melo Ferreira da Cruz

Suplente
Solis – Importação e Exportação, Lda.

José Alberto Lopes Ruas

Suplente
José Ruas, Lda.
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CONSELHO CONSULTIVO

Ana Paula Bexiga Nunes Lopes

Águeda
Revigrés – Indústria de Revestimentos de Grés, Lda

Flausino José Pereira da Silva

Albergaria-a-Velha
Durit – Metalurgia Portuguesa do Tungsténio, Lda.

António Henrique da Silva Carrinho

Anadia
Bilhares Carrinho – Socarese – Fabricação de 
Bilhares, Lda.

Manuel de Sousa Matos

Estarreja 
Prozinco – Construção e Manutenção, S.A.

Marta Maia Santos

Ílhavo 
Liporfir – Produtos Alimentares, S.A.

Carlos Alberto Simões Godinho

Mealhada
Carlos A. S. Godinho – Artefactos de Cimento, Lda.

Paula Alexandra Silva

Murtosa
JMS – Indústria de Mobiliário Hospitalar, S.A.

José Manuel Soares da Costa de Seabra

Oliveira de Azeméis
Sociedade Industrial de Cucujães, S.A.

Alfredo António Vasques Rodrigues

Oliveira do Bairro
Diferencial – Eletrotécnica Geral, Lda.

André Gonçalves M. de Vasconcelos

Ovar
Bi-Silque SGPS, S.A.

Luís André Palmares Dias Carvalho

Santa Maria da Feira
Dragão Abrasivos, Lda.

João Miguel Azevedo de Oliveira

São João da Madeira
Olmar – Artigos de Papelaria, Lda.

Ercília Maria Marques Silva Pedro

Sever do Vouga
Metalpedro – Indústrias Metalúrgicas, Lda.

Helena Maria Jacinto Ferreira

Vagos
Grestel – Produtos Cerâmicos, S.A

Celso Murilo de Castro Pinto

Vale de Cambra
Norfersteel – Construções e Metalomecânica, S.A.

Sérgio Nogueira Pepe

Arouca
Novares – Arouca Automative, Unipessoal, Lda.

José Francisco Matos da Silva

Aveiro
Pastelaria Central – Sociedade Comercial de 
Pastelaria, Lda.

Ana Luís da Silva Soares

Castelo de Paiva
Alveda Gold, Lda.

Cristina Alves Ribeiro

Espinho
Senqual – Sociedade de Engenharia e Qualidade, Lda.




