Programa do TECHDAYS já disponível!
A Câmara Municipal de Aveiro em coorganização com a
Universidade de Aveiro, o Instituto de Telecomunicações, a
Associação Empresarial INOVARIA, o TICE.PT Pólo de
Competitividade e o cluster Habitat organizam o TECHDAYS, cujo
programa já se encontra disponível e pode ser consultado no site
oficial em www.techdays.pt.
Recordamos que a entrada no TECHDAYS é livre, não sendo
necessária qualquer inscrição no evento. Também a participação
nas conferências e workshops que integram o programa do
TECHDAYS é livre, mas nestes casos é necessário proceder a
inscrição prévia no site.
Com início a 15 de setembro e término a 17 de setembro, no
Parque de Exposições de Aveiro, o TECHDAYS pretende assumirse como um evento de referência nacional e de realização regular,
dando visibilidade à importância da tecnologia como acelerador da
inovação em prol do desenvolvimento económico da melhoria da
qualidade de vida dos cidadãos. Este ano contamos com mais
expositores, mais workshops e conferências, mais oradores, que já
garantiram a sua presença no TECHDAYS.
Para conhecer todas as novidades sobre o programa do
TECHDAYS e inscrições poderá consultar aqui ou obter mais
informações através do email techdays@cm-aveiro.pt.
Participe! Estamos à sua espera!

Pré-Evento TECHDAYS - 10 e 11 de Setembro
Vem conhecer aquele que será o maior Fórum Nacional de
Tecnologia, o TECHDAYS.
Nos dias 10 e 11 de setembro, entre as 10:00 e as 18:00, no espaço
circundante ao Mercado Manuel Firmino, poderás conhecer algumas
das inovações e tecnologias que estarão presentes no TECHDAYS,
que decorrerá entre os dias 15 a 17 de setembro, no Parque de
Exposições de Aveiro.
O pré-evento apresenta um programa diversificado que
compreende demonstrações, workshops e espaços de
experimentação de projetos inseridos nas áreas temáticas do
TECHDAYS: TICE, ENERGIA, MAR E RIA e MATERIAIS e que
englobam ainda a componente de EDUCAÇÃO PARA A CIÊNCIA.
O pré-evento conta com a colaboração de parceiros como a
Universidade de Aveiro e Fábrica Centro de Ciência Viva, INOVARIA, Talents & Treasures, Digitalwind, Windup e La Sagesse,
Edicópia, Liquen Boards e Caetano Baviera.
Fica atento e reserva espaço na tua agenda. Podes consultar o
programa do pré-evento em aqui.
Ficamos à tua espera!

Conferência Internacional no Techdays Aveiro 2016
Integrado no TECHDAYS Aveiro 2016 terá lugar no dia 15 de
setembro das 10.30 às 18.00 horas, a conferência “ICT4Future:
Security & Open ICT” no Auditório do Parque de Exposições de
Aveiro.
A Conferência Internacional, promovida pelo TICE.PT, Pólo de
Competitividade das Tecnologias de Informação, Comunicação e
Eletrónica, e inserida no âmbito do Projeto de Internacionalização
(+560ICT4FUTURE), irá incidir sobre os temas de Security e Open
ICT, trazendo a Aveiro os maiores especialistas nestas áreas.
Terá lugar no âmbito do TECHDAYS Aveiro 2016 e contará com a
participação de vários oradores estrangeiros e nacionais, estando
já confirmados os seguintes nomes: Jokin Garatea, Michael Walsh,
Nuno Ponte, Ola Svedin, Ricardo Pinto, Rui Ribeiro, Stéphane
Ribas e Urban Schrott. Brevemente serão divulgados mais
oradores, bem como o título das suas apresentações.

Escultor do aço desenvolvido na Universidade de Aveiro
Um implante craniano para substituir um osso da cabeça? Uma
porta para um protótipo de um novo automóvel? Uma peça para a
fuselagem de uma nave aeroespacial? Tudo feito num par de
horas. O escultor dá pelo nome de “máquina para estampagem
incremental de chapa” e a julgar pelo tempo que demora a fabricar
as peças não parece assim tão eficaz. Mas se pensarmos que se
tratam de peças exclusivas, feitas por uma máquina capaz de

estampar em placas de aço de alta resistência qualquer coisa que
se imagine, então a máquina inventada no Departamento de
Engenharia Mecânica da Universidade de Aveiro (UA) assume um
caráter único. O método quer substituir os dispendiosos processos
de moldagem industrial quando o objetivo é conceber um número
reduzido de peças.
Desenvolvida a pensar sobretudo na indústria biomédica,
automóvel e aeroespacial, a máquina da UA tem no punção um
dos segredos que serão desvendados, juntamente com muitos,
muitos outros projetos, no espaço da UA do TECHDAYS.

Altice Labs: o patrocinador principal do Techdays Aveiro 2016!
A cidade de Aveiro está hoje mais do que nunca posicionada como
uma referência nacional e internacional ao nível da inovação
tecnológica, em particular na área das TIC, tendo com a Altice Labs,
o maior projeto de engenharia de telecomunicações em Portugal,
reforçado esse reconhecimento.
Sendo o Techdays Aveiro o maior fórum nacional de tecnologia e
um agente facilitador e acelerador da inovação ao serviço da
qualidade de vida e do desenvolvimento económico, surge como
uma oportunidade de a Altice Labs, seu patrocinador principal,
reforçar a importância atribuída às parcerias locais na
sustentabilidade do seu ecossistema de inovação. Por outro lado, a
associação a este evento é mais um denominador comum do
compromisso que o Grupo Altice afirma em relação não só à Altice
Labs, como a Portugal e, nomeadamente, a Aveiro. [ler mais]

