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A Cidade de Aveiro aposta numa semana com várias ações e eventos à arte, 
cultura e tecnologia. A decorrer entre os dias 10 e 16 de outubro de 2022, a 
Câmara Municipal de Aveiro apresenta a Aveiro Tech Week, que integra os 
eventos CRIATECH,  TECHDAYS  e PRISMA / Art Light Tech, uma semana 
de cultura e tecnologia com múltiplas ações, como exposições, instalações 
artísticas, performances, conferências, laboratórios, hackathons entre 
outras experiências e que faz parte do programa de Aveiro 2027 - Cidade 
Candidata a Capital Europeia da Cultura.
 
Uma semana de Cultura e Tecnologia 
Durante sete dias a Aveiro Tech Week irá reforçar o posicionamento do 
Município e colocar Aveiro como epicentro da rota Cultural e Tecnológica, 
num processo em crescendo de afirmação como pólo de atração para as 
indústrias culturais, tecnológicas e criativas.

The city of Aveiro presents a week with several activities and events 
dedicated to technology, art and culture. Taking place between 10th and 
16th of October, the Municipality of Aveiro presents Aveiro Tech Week that 
comprehends three major events: TECHDAYS, CRIATECH and PRISMA / 
Art Light Tech, combining technology, art and culture through exhibitions, art 
installations, performances, conferences, laboratories, hackathons and other 
experiences.

A week of technology and culture
During seven days, a wide range of activities, conferences, exhibitions, digital 
arts and performances will reinforce and place Aveiro as the epicentre of the 
technological route, in a growing process of attraction of technological and 
creative industries.
An entire week sponsored by the Aveiro 2027 - Candidate City for 
European Capital of Culture and Aveiro Tech City initiative.

BEM 
VINDO à 
AVEIRO  
TECH
WEEK.

MENSAGEM DE BOAS VINDAS / 
WELCOME MESSAGE

WELCOME TO AVEIRO TECH WEEK



O programa de atividades da Aveiro Tech Week encontra-se estruturado 
segundo as seguintes áreas:
Aveiro Tech Week’s programme is structured according to the following areas:

Sessões de debate/conversa com oradores 
nacionais e internacionais.
Debate sessions with national and 
international speakers.

Atividades que permitem o contacto com 
equipamentos e dinâmicas educativas 
STEAM.
Activities that enable the contact with 
STEAM educational equipment and 
dynamics.

Experimentação de vídeojogos e torneios. 
Video games experiences and 
tournaments.

Performances e instalações artísticas 
que incluem também espaços de 
experimentação.
Artistic performances and installations that 
also include DIY spaces.

Workshops de curta duração que abordam 
e exploram diferentes temáticas.
Short-term workshops that address and 
explore different themes.

Demonstração de diversos projetos 
inovadores e tecnológicos.
Demonstration of several innovative and 
technological projects.

Eventos promovidos por e para outras 
comunidades.
Events promoted by and for other 
communities.
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 TECH SESSIONS educação - education

gaming cultura - culture

workshops exposição - exhibition

comunidade - community
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EXHIBITION
TECH SESSIONS
TECHNOLOGY
EDUCATION
WORKSHOPS
HACKATHONS
GAMING





INDÍCE

A WEEK FILLED WITH WORKSHOPS, TECH SESSIONS, EXHIBITIONS, 
GAMING, HACKATHONS, INSTALLATIONS, CULTURE AND DIGITAL ARTS.

uma semana 
de WORKSHOPS,
TECH SESSIONS,
EXPOSIÇÃO,
gaming,
HACKATHONS,
INSTALAÇÕES, 
CULTURA &
ARTES DIGITAIS.



As Tech Sessions consistem em sessões de conversa que pretendem juntar, 
no mesmo palco, oradores nacionais e internacionais para debaterem a 
importância da tecnologia na gestão das cidades e na competitividade 
das empresas e a forma impactante como a tecnologia pode enriquecer 
a experiência dos consumidores e o aumento da qualidade de vida dos 
cidadãos. 

Our Tech Sessions bring together, on the same stage, national and 
international speakers to debate the importance of technology in city 
management and companies’ competitiveness and how technology can 
improve the consumer experience and the quality of life of citizens.

tech
sessions



PT 
A sessão de abertura do Aveiro Tech Week contará com a 
presença do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, 
José Ribau Esteves, do Vice-Reitor da Universidade de 
Aveiro, Artur Silva, do Diretor de Estratégia de Inovação 
e Digital da Altice Labs, Paulo Firmeza, do Presidente 
da Missão “Recuperar Portugal” – Plano de Resiliência e 
Recuperação, Fernando Alfaiate, do Diretor Presidente do 
Porto Digital Brasil e Professor da UFPE, Pierre Lucena 
e do Diretor Geral do Instituto de Telecomunicações, José 
Carlos Pedro, entre outros convidados, patrocinadores e 
artistas.
A sessão de abertura inicia com a visita a algumas das 
instalações tecnológicas e artísticas que integram a Aveiro 
Tech Week e culmina no Teatro Aveirense.

EN 
Aveiro Tech Week opening session will be attended by 
José Ribau Esteves, Mayor of Aveiro, Artur Silva, 
Pro-Rector of the University of Aveiro, Paulo Firmeza, 
Innovation and Digital Strategy Director at Altice Labs, 
Fernando Alfaiate, President of “Recover Portugal” 
Mission - Resilience and Recovery Plan, Pierre Lucena, 
President of Porto Digital Brazil and Professor at UFPE 
and José Carlos Pedro, General Director of Instituto de 
Telecomunicações, among other guests, sponsors and 
artists.
The opening session begins with a visit to some of the 
technological and artistic installations that make up the 
Aveiro Tech Week and ends at Teatro Aveirense.
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PT 
O termo ou estratégia “phygital” tem surgido 
exponencialmente no contexto empresarial como forma 
de preencher a lacuna entre o mundo físico e o digital e, 
com isso, melhorar a experiência física do consumidor para 
o mundo digital e vice-versa. Nesta sessão irá ser debatida 
a importância da estratégia “phygital” e quais os seus 
requisitos para uma implementação bem-sucedida, bem 
como serão apresentados alguns bons exemplos aplicados 
à indústria. A abertura desta sessão será efetuada por José 
Ribau Esteves, Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 
e por Rita Marques, Secretária de Estado do Turismo, 
Comércio e Serviços. Os oradores desta sessão são Hugo 
Barbosa, Diretor de Comunicação da Renault Portugal, 
Rita Bastos, Diretora de Marketing da SAINT-GOBAIN 
Portugal, Sílvio Meira, Fundador e Presidente do Conselho 
de Administração do Porto Digital Brasil e Pedro Carvalho, 
Coordenador do Ecossistema de Investigação e Inovação 
da Altice Labs. No encerramento contamos com a presença 
de João Machado, Vereador da Câmara Municipal de 
Aveiro.

EN
The term or strategy “phygital” has emerged exponentially 
in the business context as a way to bridge the gap between 
the physical and digital worlds and, with that, improve the 
physical experience of the consumer to the digital world 
and vice versa.
This session will discuss the importance of the 
“phygital” strategy and its requirements for a successful 
implementation, as well as present some good examples 
from the industry. The session will begin with a speech 
from José Ribau Esteves, Mayor of the Municipality of 
Aveiro and Rita Marques, Secretary of State for Tourism, 
Commerce and Services. The speakers from this session 
are Hugo Barbosa, Communication Manager of Renault 
Portugal, Rita Bastos, Marketing Director of Saint-Gobain, 
Sílvio Meira, Founder and Board of Directors Chairman 
of Porto Digital Brasil and Pedro Carvalho, Research and 
Innovation Ecosystem Coordinator at Altice Labs. The 
closure of this event will be conducted by João Machado 
councillor of the Municipality of Aveiro.

TECH SESSIONS

TE
C
H
 S

ES
S
IO

N
S

11

THE PHYGITAL 
WORLD IN 
INDUSTRY   
11.OUT | 14:30  ̶  16:30   
@ TEATRO AVEIRENSE 

2

PARTICIPAÇÃO LIMITADA A /  
PARTICIPATION LIMITED TO: 

310 PESSOAS / PEOPLE 

REGISTO AQUI 
REGISTRATION HERE

LIVESTREAM AQUI 
LIVESTREAM HERE

 ≥

 ≥

SESSÃO COM TRADUÇÃO / 
TRANSLATED SESSION

José Ribau 
Esteves

Câmara Municipal 
de Aveiro

Rita
Bastos

Saint-Gobain 
Portugal

Sílvio 
Meira

CIN.UFPE.br

Hugo 
Barbosa

Renault  
Portugal

Pedro
Carvalho

Altice Labs

https://techweek.aveirotechcity.pt/en/registration.html
https://www.youtube.com/channel/UChj5SRk85xJ1Z7gMf_lM4VA/featured


PT 
A New European Bauhaus - NEB - consiste num 
movimento criativo e transdisciplinar que aborda problemas 
sociais complexos por meio da cocriação. Esta iniciativa 
convida-nos a e a construir, de forma colaborativa, um 
futuro sustentável, inclusivo e que seja bonito aos nossos 
olhos, mentes e almas. Esta beleza integra práticas, 
experiências e lugares que são:
▪ Enriquecedores, inspirados na arte e na cultura, 
respondendo a necessidades para além da funcionalidade.
▪ Sustentáveis, em harmonia com a natureza, o meio 
ambiente e nosso planeta.
▪ Inclusivos, incentivando o diálogo entre culturas, 
disciplinas, géneros e idades.

A abertura da sessão conta com a intervenção remota 
de Kieran McCarthy, membro do Comité Europeu das 
Regiões, e por José Pina, Coordenador da Candidatura 
de Aveiro a Capital Europeia da Cultura 2027, sendo esta 
Tech Session posteriormente estruturada ao longo de três 
painéis: 

O 1.º painel dedicado ao tema NEB Goes South será 
moderado por José Pedro Sousa, Professor da 
Universidade do Porto, membro da mesa redonda de 
peritos na área da New European Bauhaus de Ursula von 
der Leyen, Presidente da Comissão Europeia.
Este painel conta com a participação de oradores como 
Teresa Calix, da Universidade do Porto, Débora Domingo 
Clabuig, da Universidade Politécnica de Valencia e Mia 
Roth-Cerina, da Universidade de Zagrebe.
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O 2.º painel dedicado ao tema Ecosystem Living será 
moderado por Michela Magas, Presidente da Industry 
Commons Foundation, nomeada mulher inovadora em 2017 
pela Comissão Europeia e também membro da mesa redonda 
de peritos na área da New European Bauhaus de Ursula von 
der Leyen, Presidente da Comissão Europeia.
Este painel conta com a participação de oradores como 
Markus Reymann, Diretor da TBA 21-Academy, Jan Bunge, 
Squid Opera and BIG e Jan Åman, autor de Duved e 
Norrlands Model.

Por último, o 3º painel será moderado por Bernd Fesel, 
CEO do EIT KIC Culture & Creativity, que irá abordar as 
oportunidades deste importante instrumento financeiro 
europeu de apoio às indústrias culturais e criativas.
Este painel conta com a participação de oradores como 
Milena Stoycheva, CEO da JA Bulgaria, Isabelle Schwarz, 
Responsável pelas Políticas Públicas da Fundação Cultural 
Europeia e de Alejandra Panighi (remotamente) do Conselho 
de Administração da Mediapro.

O encerramento da sessão será efetuado pelo Presidente da 
Câmara Municipal de Aveiro, José Ribau Esteves.

CONT →

https://techweek.aveirotechcity.pt/en/registration.html
https://www.youtube.com/channel/UChj5SRk85xJ1Z7gMf_lM4VA/featured


EN 
The New European Bauhaus - NEB - is a creative and 
transdisciplinary movement that aims to address complex 
social problems through co-creation. This initiative invites 
all of us to collaboratively imagine and build a sustainable 
and inclusive future that is beautiful to our eyes, minds 
and souls. This beauty integrates places, practices and 
experiences that are:
▪ Enriching, inspired by art and culture, responding to 
needs beyond functionality.
▪ Sustainable, in harmony with nature, the environment, 
and our planet. 
▪ Inclusive, encouraging a dialogue across cultures, 
disciplines, genders and ages. 

The opening session has the remote intervention of 
Kieran McCarthy, member of the European Committee 
of the Regions, and José Pina, Coordinator of the Aveiro 
Candidacy to become European Capital of Culture 2027, 
and then, this conference is structured over three panels:

The 1st panel, dedicated to “NEB Goes South”, will be 
moderated by José Pedro Sousa, Professor at the 
University of Porto and member of Expert’s round table 
of Ursula von der Leyen, President of the European 
Commission, in the area of New European Bauhaus.
This panel has the participation of speakers such as Teresa 
Calix, from the University of Porto, Débora Domingo 
Clabuig, from the Polytechnic University of Valencia and 
Mia Roth-Cerina, from the University of Zagreb.
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The 2nd panel, dedicated to “Ecosystem Living”, will be 
moderated by Michela Magas, President of the Industry 
Commons Foundation, distinguished in 2017 as innovator 
woman by the European Commission and also a member 
of Expert’s round table of Ursula von der Leyen, President 
of the European Commission, in the area of New European 
Bauhaus.
This panel features speakers such as Markus Reymann, 
Director of the TBA 21-Academy, Jan Bunge, Squid Opera 
and BIG and Jan Åman, author of the Duved and Norrlands 
Model.

Finally, the 3rd panel will be moderated by Bernd Fesel 
CEO of EIT KIC Culture & Creativity, who will address the 
opportunities of this important European financial instrument 
to support cultural and creative industries.
This panel has the participation of speakers such as Milena 
Stoycheva, CEO of JA Bulgaria, Isabelle Schwarz, Public 
Policy Officer of the European Cutural Foundation and 
remotely, Alejandra Panighi, from the Board of Directors of 
Mediapro.

The session will be closed by the Mayor of Aveiro, José 
Ribau Esteves.

CONT →



PT 
Nesta sessão pretendemos abordar a importância de 
criar uma comunidade de tecnologia mais diversificada 
e inclusiva globalmente. Promover uma maior 
representatividade e poder das mulheres em todo o 
mundo, com foco no Desenvolvimento Sustentável, é 
fundamental na nova era digital.

Com moderação de Paula Ferreira, Editora-Executiva-
Adjunta do Jornal de Notícias, esta sessão conta com a 
presença de Ana Figueiredo, CEO da Altice Portugal, 
de Cristina Rodrigues, Administradora Delegada da 
CAPGEMINI Portugal, que partilharão o palco com Rita 
Nabeiro, CEO da Adega Mayor e com Paula Vilarinho, 
Investigadora da Universidade de Aveiro.

A abertura da sessão será conduzida pelo Vereador João 
Machado e o encerramento pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Aveiro, José Ribau Esteves. 

EN 
In this session we aim to address the importance of 
creating a more diverse and inclusive technology 
community. Promoting greater representation and 
empowerment of women around the world, with a focus on 
Sustainable Development, is fundamental in the new digital 
age.

Moderated by Paula Ferreira, Executive-Edito-Assistant 
of Jornal de Notícias, this session will be attended by Ana 
Figueiredo, CEO of Altice Portugal, Cristina Rodrigues, 
Managing Director of CAPGEMINI Portugal, who will share 
the stage with Rita Nabeiro, CEO of Adega Mayor and 
Paula Vilarinho, Researcher at the University of Aveiro.

The opening session will be led by Councilor João 
Machado and the closing session by the Mayor of Aveiro, 
José Ribau Esteves.
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PT 
Esta conferência, moderada pela Beta-i, pretende 
promover o encontro do ecossistema empreendedor, 
empresarial e inovador da região de Aveiro, ficando a 
sessão de abertura a cargo de João Machado, Vereador 
da Câmara Municipal de Aveiro.

A par da apresentação pública dos projetos inovadores 
desenvolvidos pelas startups DeepNeuronic, Nevaro, 
Parkware, SCUBIC, Trigger.System e Zoomguide, que nos 
últimos quatro meses tiveram a oportunidade de testar, 
em contexto real, a aplicabilidade dos seus projetos em 
resposta aos desafios apresentados no âmbito do Aveiro 
Tech City Challenges; esta conferência conta ainda com 
mais três momentos:
▪ “Startup Ecosystem” com a presença de Pedro 
Almeida, Diretor Executivo do PCI - Creative Science Park, 
Mariana Pincovsky, Diretora Executiva do Porto Digital 
Brasil e David Magboulé, Head of Growth & Acceleration 
da Startup Portugal. 
▪ “Investidors Round” que pretende debater as práticas, 
os mercados emergentes, tendências e insights sobre 
captação de investimento, capital de risco, business 
angels e finanças, que darão um importante contributo 
para a valorização do ecossistema de Aveiro e seus 
empreendedores. Este painel conta com a presença dos 
investidores: Paulo Borges, Wuant, n.º 1 da Forbes em 
Portugal no Youtube; Eduardo Sette Camara, Managing 
Partner at CoreAngels; Rita Vilas-Boas, Angel Investor 
in Alma Angels e um representante da Venture Capital 
Investor - Armilar VP.
▪ Networking com Investidores e Ecossistema Empresarial.

EN 
This conference, moderated by Beta-i, aims to reunite 
Aveiro Region ecosystem of entrepreneurs, companies and 
innovators, in which opening session will be in charge of 
João Machado, City Councilor of Aveiro.

Alongside the public presentation of innovative projects 
developed by startups DeepNeuronic, Nevaro, Parkware, 
SCUBIC, Trigger.System and Zoomguide, that in the last 
four months had the opportunity to test, in a real context, 
the applicability of their projects in response to the 
challenges presented within the scope of the Aveiro Tech 
City Challenges; this conference will also have three other 
panels:
▪ “Startup Ecosystem” with the presence of Pedro 
Almeida, Executive Director of PCI - Creative Science 
Park, Mariana Pincovsky, Executive Director of Porto 
Digital Brasil and David Magboulé, Head of Growth & 
Acceleration of Startup Portugal.
▪ “Investors Round”, which aims to discuss practices, 
emerging markets, trends and insights on attracting 
investment, venture capital, business angels and finance 
that will make an important contribution to the enhancement 
of the Aveiro ecosystem and its entrepreneurs. This panel 
includes the presence of investors: Paulo Borges, Wuant, 
No. 1 of Forbes in Portugal on Youtube; Eduardo Sette 
Camara, Managing Partner at CoreAngels; Rita Vilas-
Boas, Angel Investor in Alma Angels and a representative 
of Venture Capital Investor - Armilar VP.
▪ Networking with Investors and Business Ecosystem.
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work
shops
A Aveiro Tech Week prevê a dinamização de diversos workshops de curta ou 
longa duração, dedicados a diferentes temáticas, e cuja organização é das 
entidades parceiras do evento. 

Aveiro Tech Week will provide several short or long-term workshops, 
dedicated to different themes, and organized by the event’s partner entities.



PT 
O Music Tech Fest (MTF) é uma comunidade global que 
conta com mais de 7000 inovadores, de um vasto espectro 
de disciplinas e competências, que usam a música como 
uma espécie de cola social que os une.

No coração do ecossistema MTF surge o #MTFLabs - 
um evento de prototipagem de inovação - de seis dias 
que reúne um grupo selecionado de especialistas da 
comunidade global de MTF que trabalha em conjunto com 
um grupo local de participantes, com recurso a uma ampla 
gama de tecnologias de ponta. Os participantes criam 
tecnologias híbridas que reúnem ideias e ferramentas de 
diferentes conceitos, criando novos projetos, abordagens 
estéticas e colaborações. As atividades culminam com uma 
demonstração das obras recém-criadas e uma experiência 
ao vivo para o público convidado, com a participação dos 
experts e participantes locais.

Durante o #MTFLabs, os especialistas convidados 
trabalham em estreita colaboração com os participantes, 
favorecendo uma rápida transferência de conhecimento 
e permitindo assim uma rápida curva de aprendizagem. 
Nesta abordagem, as tecnologias cedidas pelos parceiros 
e patrocinadores do Music Tech Fest são usadas nas 
inovações híbridas, potenciando a criação de nichos de 
mercado inteiramente novos.

O tema do MTF Labs Aveiro 2022 é “Ecosystem Living”.  
Após temas como “Another Green World” de 2020 e “Just 
Ocean” de 2021, o novo tema “Ecosystem Living” desafia 
os participantes do MTF Labs a a refletirem sobre como 
os seres humanos podem viver em comunhão com o 
ambiente que o rodeia.
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Esse desafio vai além do conceito de “planeamento urbano” 
porque rejeita o “urbano” como condição necessária (ou 
mesmo desejável) para a habitação humana. O “Ecosystem 
Living” transcende também a ideia de “planeamento espacial”, 
uma vez que o foco do ordenamento do território está 
limitado ao espaço físico e não às interações complexas 
entre espécies coabitantes. Tão pouco é restrito ao conceito 
“planeamento ecossistémico” uma vez que não procura 
impor ordem, estimular práticas ou criar condições para uma 
habitação inteiramente antropocêntrica.

O “Ecosystem Living” pretende considerar os seres humanos 
e as suas atividades como parte da natureza e não separados 
dela. Neste sentido, a verdadeira vida do ecossistema é 
sobre harmonia, alinhamento e equilíbrio, e encontrar toda 
uma “rede de valores” dentro de uma coabitação holística. 
Este equilíbrio deve sintetizar e integrar a prática artística, a 
investigação científica, as profissões artesanais, tradicionais e 
as práticas culturais locais.

Na edição de 2022, alguns dos experts confirmados são: 
Marta de Menezes, Luis Menezes Pinheiro, Jan Aman, DJ 
Ride e Pedro de Almeida, e Aveiro será o centro de ligação 
remota a vários satélites: Liepaja (Letónia), Lucerne (Suiça), 
Singapura, Umea (Suécia) e Toronto (Canada).

CONT →



EN 
Music Tech Fest (MTF) is a growing global community of 
over 7000 brilliant minds. These innovators come from a 
wide range of backgrounds, disciplines and skillsets. Many 
are academics; others are industry experts, scientists, 
professional artists, producers, curators, business 
executives, media professionals and more and these 
practitioners use music as a social glue.

At the heart of the MTF ecosystem is #MTFLabs - a six-day 
innovation prototyping event that brings together a selected 
group of experts from the global MTF community, working 
together with a local group of participants with a wide 
range of technologies. Participants are invited to create 
hybrid technologies that bring together ideas and tools from 
different concepts, creating new projects, new aesthetic 
approaches and forge collaborations. The activities 
culminate with a showcase of the newly created works and 
a live experience for invited audience, with the participation 
of the experts and local participants.

During #MTFLabs, the invited experts work closely with 
the participants, enhancing a quick transfer of knowledge 
and allowing for a fast learning curve. In this approach, 
technologies provided by Music Tech Fest partners and 
sponsors are used in hybrid innovations, enabling the 
creation of entirely new market niches.

The MTF Labs Aveiro 2022 theme is Ecosystem Living.
Building on 2020’s Another Green World and 2021’s Just 
Ocean, the new Ecosystem Living theme challenges MTF 
Labs participants to consider how human beings can live in 
specific relation to their surroundings and environment.
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This challenge moves beyond and away from the concept of 
urban planning because we reject ‘urban’ as a necessary (or 
even desirable) condition for human habitation.
Ecosystem Living transcends the idea of spatial planning, 
since the focus of spatial planning is limited to the physical 
space and not the complex interactions between cohabiting 
species.
Nor is it ecosystem planning because we do not seek to 
impose order, encourage extractive practices or create the 
conditions for entirely anthropocentric habitation.

We consider human beings and their activities to be part 
of nature and not separate from it, and so true ecosystem 
living is about harmony, alignment and balance, and finding 
an entire value network within a holistic cohabitation. This 
balance must synthesise and integrate artistic practice, 
scientific research, traditional craft professions and local 
cultural practices.

2022 edition will host various experts, such as Marta de 
Menezes, Luis Menezes Pinheiro, Jan Åman, DJ Ride e 
Pedro Almeida and Aveiro will be the centre of connected 
satellites linked remotely to different places around the world: 
Liepaja (Latvia), Lucerne (Switzerland), Singapure, Umea 
(Sweden) and Toronto (Canada).

CONT →



PT 
As novas dinâmicas das cidades exacerbadas pela 
pandemia, pelo espectro de uma guerra global e pelo 
agudizar das alterações climáticas obrigam a repensar o 
espaço urbano. É hoje unânime a necessidade de acelerar 
a descarbonização dos territórios, mitigar os impactos das 
alterações climáticas e garantir o acesso a energia segura 
e sustentável, tudo isto assegurando elevados padrões a 
quem vive, visita ou trabalha na cidade. 
O projeto Sustainable Cities supported by Data 
Ecosystems pretende explorar a forma como as 
tecnologias podem contribuir para melhorar a qualidade 
de vida das pessoas nos meios urbanos e tornar as 
cidades mais sustentáveis, através de uma gestão urbana 
integrada, mais eficiente, eficaz e catalisadora da inovação 
e competitividade.

Este workshop pretende debater o papel da tecnologia no 
desenvolvimento sustentável da cidade, focando-se nos 
seguintes aspetos: 
▪ Infraestrutura de sensorização, comunicação e 
computação.
▪ Normalização de dados e plataformas de analítica.
▪ Serviços de mobilidade, segurança rodoviária e 
de emergência, energia e ambiente, suportados por 
inteligência artificial.
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SUSTAINABLE 
CITIES 
SUPPORTED 
BY DATA 
ECOSYSTEMS 
BY ALTICE LABS, INSTITUTO DE 
TELECOMUNICAÇÕES E TICE.PT
11.OUT | 16:30 – 18:30    
@ @ EDIFÍCIO ATLAS AVEIRO, 
AVEIRO TECH CITY HUB, PISO 2

DINAMIZAÇÃO:

2

EN 
The new dynamics of cities, exacerbated by the pandemic, 
by the specter of a global war and the worsening of climate 
change, force us to rethink urban space. The need to 
accelerate the decarbonization of territories, mitigate the 
impacts of climate change and guarantee access to safe 
and sustainable energy is unanimous, all of this ensuring 
high standards for those who live, visit or work in the city.

The Sustainable Cities supported by Data Ecosystems 
project aims to explore how technologies can contribute to 
improving people’s quality of life in urban areas and making 
cities more sustainable, through integrated, more efficient 
and effective urban management that catalyzes innovation 
and competitiveness.

This workshop aims to discuss the role of technology in 
city’s sustainable development, focusing on the following 
aspects:
▪ Sensing, communication and computing infrastructure.
▪ Data normalization and analytics platforms.
▪ Mobility, road and emergency safety, energy and 
environment services supported by artificial intelligence.

REGISTO AQUI 
REGISTRATION HERE

 ≥

PARTICIPAÇÃO LIMITADA A /  
PARTICIPATION LIMITED TO: 
80 PESSOAS / PEOPLE 

LIVESTREAM AQUI 
LIVESTREAM HERE

 ≥

https://forms.gle/N8P3woKjJNY9XKvs6
https://www.youtube.com/channel/UChj5SRk85xJ1Z7gMf_lM4VA/featured


PT 
UAveiroGreenBuilding, projeto financiado pelos 
EEAGrants ao abrigo do programa Ambiente, irá realizar 
um workshop no Aveiro Tech Week!
Não perca a oportunidade de conhecer o projeto 
que pretende dotar a Universidade de Aveiro de uma 
metodologia que irá permitir o desenvolvimento da 
aplicação dos princípios da Economia Circular na 
construção ou reabilitação do seu parque edificado. Este 
evento é uma das ações de ampla disseminação da 
ferramenta aos profissionais do setor.

WORKSHOPS

W
O
R
KS

H
O
P
S

20

UAVEIRO
GREENBUILDING
BY CLUSTER HABITAT  
SUSTENTÁVEL E UNIVERSIDADE  
DE AVEIRO        

12.OUT | 10:30 – 12:30     
@ EDIFÍCIO ATLAS AVEIRO, 
AVEIRO TECH CITY HUB, PISO 2

DINAMIZAÇÃO:

3

EN 
UAveiroGreenBuilding, a project funded by EEAGrants 
under the Ambiente programme, will hold a workshop at 
Aveiro Tech Week!
Do not miss the opportunity to get to know the project 
that intends to provide the University of Aveiro with 
a methodology that will allow the development of the 
application of the principles of Circular Economy in the 
construction or rehabilitation of its building stock. 
This event is one of the actions of wide dissemination of
the tool to professionals in the sector.

REGISTO AQUI 
REGISTRATION HERE

 ≥

PARTICIPAÇÃO LIMITADA A /  
PARTICIPATION LIMITED TO: 

80 PESSOAS / PEOPLE 

LIVESTREAM AQUI 
LIVESTREAM HERE

 ≥

https://forms.gle/P39mzvUAEnyxDvVn7
https://www.youtube.com/channel/UChj5SRk85xJ1Z7gMf_lM4VA/featured


PT 
A mobilidade é um tópico crucial na discussão do dia-a-dia 
da cidade e dos cidadãos, sendo que a sua evolução e 
adaptação constante é uma necessidade. Este workshop 
pretende apresentar os novos projetos do município na 
área da mobilidade autónoma e ainda discutir o futuro da 
mobilidade autónoma e como a sua evolução representa 
um benefício para os cidadãos.
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MOBILIDADE 
AUTÓNOMA E 
AS CIDADES 
BY INSTITUTO DE 
TELECOMUNICAÇÕES E 
UBIWHERE      

12.OUT | 16:00 – 18:00     
@ EDIFÍCIO ATLAS AVEIRO, 
AVEIRO TECH CITY HUB, PISO 2

DINAMIZAÇÃO:

4

EN 
Mobility is a crucial topic in day-to-day discussion related 
to city and its citizens, and its constant evolution and 
adaptation is a necessity. This workshop aims to present 
the municipality’s new projects in the area of autonomous 
mobility and also discuss the future of autonomous mobility 
and how its evolution represents a benefit for citizens.

 ≥

REGISTO AQUI 
REGISTRATION HERE

 ≥

PARTICIPAÇÃO LIMITADA A /  
PARTICIPATION LIMITED TO: 

80 PESSOAS / PEOPLE 

LIVESTREAM AQUI 
LIVESTREAM HERE

 ≥

AUTONOMOUS MOBILITY AND CITIES

https://forms.gle/tqrkBczvuUvn4e4d6
https://www.youtube.com/channel/UChj5SRk85xJ1Z7gMf_lM4VA/featured


Na Aveiro Tech Week, a área da educação prevê um conjunto de 
atividades assentes na metodologia STEAM (Ciência, Tecnologia, 
Engenharia, Arte e Matemática), em que o principal objetivo é permitir 
um maior contacto com as crianças e jovens com as ferramentas e 
equipamentos STEAM, bem como partilhar com a comunidade as 
iniciativas e os projetos já implementados em todos os estabelecimentos 
de ensino do Município.

Aveiro Tech Week education area provides a set of activities based 
on STEAM methodology (Science, Technology, Engineering, Art and 
Mathematics) with the main objective to allow a greater contact from 
children and young people with the tools and equipment STEAM, as 
well as sharing with the community the initiatives and projects already 
implemented in all educational establishments of the Municipality.

EDU
CAção
EDUCATION



PT 
O Hackathon Aveiro Tech City consiste numa competição 
de programação onde os participantes, com base nas suas 
competências e conhecimentos, organizados em equipas, 
procuram desenvolver soluções inovadoras e disruptivas 
para cinco desafios apresentados por empresas de base 
tecnológica do ecossistema de Aveiro: Altice Labs, Bosch, 
Ubiwhere, Wavecom e um desafio do Aveiro Tech City 
Living Lab.

Em causa está a atribuição de prémios monetários no total 
de 25.000€ (5.000€ para um dos cinco desafios). 
▪ Desafio #1 – powered by Altice Labs - Smart Fitness 
Coach
▪ Desafio #2 – powered by Bosch Aveiro - Gestão de 
aquecimento residencial inteligente
▪ Desafio #3 – powered by Ubiwhere - Plataforma IoT para 
soberania de dados em ambientes de crise
▪ Desafio #4 – powered by Wavecom - Smart Location 
Interface 
▪ Desafio #5 – powered by Aveiro Living Lab - Aveiro Data

O programa do Hackathon Aveiro Tech City inclui ainda o 
apoio por parte de diversos mentores, coding, networking 
e muita diversão, tendo início no dia 10 de outubro, com 
uma sessão de abertura online que marca o arranque da 
competição. O dia 14 de outubro é dedicado à maratona de 
programação e, no final do dia, às 20h, serão anunciadas 
as cinco equipas vencedoras.

EDUCAÇÃO / EDUCATION
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HACKATHON 
AVEIRO TECH 
CITY
10 A 14.OUT | 09:00 – 20:00     
@ ONLINE E FÁBRICA CENTRO  
DE CIÊNCIA VIVA

1

PARTICIPAÇÃO LIVRE 
MEDIANTE INSCRIÇÃO /  
FREE PARTICIPATION 
THROUGH PREVIOUS 
REGISTRATION

EN 
Aveiro Tech City Hackathon consists in a coding/
programming ompetition where participants, based on 
their skills and knowledge, organized into teams, seek 
to develop innovative and disruptive solutions for five 
challenges presented by technology-based companies 
in the Aveiro ecosystem: Altice Labs , Bosch, Ubiwhere, 
Wavecom and Aveiro Tech City Living Lab.

In question is the allocation of cash prizes totaling €25,000 
(€5,000 for one of the five challenges).
▪ Challenge #1 – powered by Altice Labs - Smart Fitness 
Coach
▪ Challenge #2 – powered by Bosch Aveiro - Smart 
residential heating management
▪ Challenge #3 – powered by Ubiwhere - IoT Platform for 
Data Sovereignty in Crisis Environments
▪ Challenge #4 – powered by Wavecom - Smart Location 
Interface
▪ Challenge #5 – powered by Aveiro Living Lab - Aveiro 
Data

Aveiro Tech City Hackathon programme also includes 
support from several mentors, coding, networking and lots 
of fun and starts on October 10th, with an online opening 
session that marks the start of the competition. The 14th 
of October is dedicated to the hacker marathon and, at 
the end of the day, at 8 pm, the five winning teams will be 
announced.

https://www.aveirotechcity.pt/pt/atividades/hackathon/aveiro-tech-city-hackathon
https://www.aveirotechcity.pt/pt/atividades/hackathon/aveiro-tech-city-hackathon


PT 
O Hackathon “UBBU” pretende desafiar os alunos 
a concretizarem os exercícios da plataforma UBBU 
dedicados ao Município de Aveiro e a realizarem a sua 
própria proposta de projeto, neste âmbito.

UBBU consiste numa plataforma que pretende desenvolver 
as faculdades e conhecimentos básicos das ciências 
da computação, o raciocínio lógico, a capacidade de 
resolução de problemas e a melhoria do desempenho 
em diversas áreas, como a matemática e os restantes 
domínios STEAM.
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HACKATHON 
UBBU
10 A 14.OUT | 09:30 – 12:30    
@ FÁBRICA CENTRO DE CIÊNCIA 
VIVA

2

PARTICIPAÇÃO / PARTICIPATION: 
RESTRITA A 7 TURMAS (1 POR 
AGRUPAMENTO ESCOLAR) / 7 
CLASSES (1 FOR EACH SCHOOL 
DIRECTION)

DESTINATÁRIOS / TARGET 
GROUP: 
ALUNOS DO 1.º CICLO DO 
ENSINO BÁSICO (CEB) DO 
MUNICÍPIO / STUDENTS FROM 
1ST CYCLE OF EDUCATION

EN 
Hackathon “UBBU” aims to challenge students to fulfil the 
exercises of UBBU platform dedicated to the Municipality 
of Aveiro and to carry out their own project proposal, in this 
context.

UBBU is a platform that aims to develop basic faculties and 
knowledge of computer science, logical reasoning, problem 
solving skills and performance improvement in various 
areas such as mathematics and other STEAM domains.

HACKATHON
by

EDUCAÇÃO / EDUCATION



PT 
Lama, Panda, Leão, Coelho, Ovelha, 
Girafa... escolhe um dos 6 animais, constrói 
o teu projeto e torna-o interativo. Para isso, 
vais usar a tua criatividade, montar circuitos 
elétricos, soldar e montar um dispositivo 
eletrónico. É simples e tão divertido! 
Inscreve-te!
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STEAM 
TECH LAB
10.OUT | 17:00 – 19:30     
@ CASA MUNICIPAL DA CIDADANIA

3

EN 
Llama, Panda, Lion, Rabbit, Sheep, 
Giraffe... choose one of 6 animals, build 
your project and make it interactive. For 
this, you will use your creativity, solder and 
assemble electrical circuits and electronic 
devices. It’s simple and so much fun! Sign 
up!

INSCRIÇÕES: / REGISTRATION:
FABRICA.CIENCIAVIVA@UA.PT

PARTICIPAÇÃO / PARTICIPATION:  
LIMITADA A 12 PARTICIPANTES / 
LIMITED TO 12 PARTICIPANTS

DESTINATÁRIOS / TARGET 
GROUP:  
CRIANÇAS E JOVENS A 
PARTIR DOS 8 ANOS / 
YOUNGSTERS WITH WITH 8 
OR MORE YEARS OLD

EDUCAÇÃO / EDUCATION
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EN 
The City of Aveiro, within the scope of Aveiro Tech City 
initiative, will hold the 1st edition of Aveiro Tech City “Open 
Day” event in partnership with four companies of relevant 
importance for the economic development of the region 
(Altice Labs, Ubiwhere, Bosch Thermotechnology and 
Wavecom).

“Aveiro Tech City Open Day” consists of guided visits 
of university students to those 4 mentioned companies, 
followed by a networking moment between the the 
municipality, the companies, the academic community, 
entrepreneurs and general public.

With this initiative, it is hoped that “Aveiro Tech City Open 
Day” fulfills the following objectives:
▪ Make known to the academic community, the 
business dynamics of Aveiro, their activities, business 
strategies, challenges and qualified jobs they offer, thus 
complementing the theoretical and practical content of the 
learning process of university students.
▪ Strengthen the link between the Municipality of Aveiro, the 
University and local companies, promoting the exchange of 
knowledge and experiences.

PT 
A Câmara Municipal de Aveiro, no âmbito da iniciativa 
Aveiro Tech City, irá realizar a 1.ª edição do evento Aveiro 
Tech City “Open Day” em parceria com quatro empresas 
de relevante importância para o desenvolvimento 
económico da região (Altice Labs, Ubiwhere, Bosch 
Termotecnologia e Wavecom).

O “Aveiro Tech City Open Day” consiste na realização 
de visitas guiadas às empresas, por parte de alunos 
universitários, seguidas de um momento de networking 
entre Município, empresas, comunidade académica, 
empreendedores e público em geral. 

Com esta iniciativa, ambiciona-se que o “Aveiro Tech City 
Open Day” cumpra os seguintes objetivos:
▪ Dar a conhecer à comunidade académica, as dinâmicas 
empresariais aveirenses, as suas atividades, estratégias 
de negócio, desafios e empregos qualificados que 
oferecem, complementando desta forma o conteúdo 
teórico-prático do processo de aprendizagem dos alunos 
universitários.
▪ Reforçar a ligação entre o Município de Aveiro, a 
Universidade e as empresas locais, promovendo a troca de 
conhecimentos e experiências. 

AVEIRO 
TECH CITY 
OPEN DAY
12.OUT | 14:30 – 20:00     
@ EMPRESAS E EDIFÍCIO ATLAS 
AVEIRO, AVEIRO TECH CITY HUB, 
PISO 2

4

 ≥

PARTICIPAÇÃO LIMITADA A /  
PARTICIPATION LIMITED TO: 

80/100 PESSOAS / PEOPLE 

LIVESTREAM AQUI 
LIVESTREAM HERE

 ≥

EDUCAÇÃO / EDUCATION

https://www.aveirotechcity.pt/pt/atividades/aveiro-tech-city-open-day
https://www.aveirotechcity.pt/pt/atividades/aveiro-tech-city-open-day
https://www.aveirotechcity.pt/pt/atividades/aveiro-tech-city-open-day
https://www.aveirotechcity.pt/pt/atividades/aveiro-tech-city-open-day
https://www.youtube.com/channel/UChj5SRk85xJ1Z7gMf_lM4VA/featured
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PT 
Hackathon “TECH LAB” pretende proporcionar aos alunos 
do ensino secundário o contacto com os equipamentos 
e materiais que integram o projeto Tech Lab, desafiando-
os a realizarem pequenos desafios que promovem a 
criatividade, a imaginação e a resolução de problemas. 

O projeto Tech Lab, implementado em todas as escolas 
do Município, tem como objetivo estruturante promover 
o interesse e o domínio de competências STEAM na 
comunidade educativa, através da disponibilização de 
espaços de experimentação, que proporcionam aos 
alunos o contacto com a eletrónica, robótica, ferramentas, 
maquinaria diversa e impressora 3D, permitindo-lhes 
desenvolverem competências essenciais para o seu futuro 
académico, profissional e pessoal.

HACKATHON 
TECH LABS
13.OUT | 09:30 – 17:30    
@ FÁBRICA CENTRO DE CIÊNCIA 
VIVA

5

EN 
Hackathon “TECH LAB” aims to provide secondary school 
students access to equipment and materials provided 
by Tech Lab project and defying them to perform small 
challenges that promote creativity, imagination and problem 
solving.
Tech Lab project, implemented in all schools of the 
Municipality, aims to promote interest and mastery of 
STEAM skills among the educational community, providing 
to students the contact with electronics, robotics, tools, 
diverse machinery and 3D printer, allowing them to develop 
essential skills for their academic, professional and 
personal future.

HACKATHON
by

EDUCAÇÃO / EDUCATION

PARTICIPAÇÃO / PARTICIPATION:  
RESTRITA A 4 TURMAS (1 
POR ESCOLA SECUNDÁRIA)
RESTRICTED TO 4 CLASSES  
(1 FOR EACH SCHOOL 
DIRECTION)

DESTINATÁRIOS / TARGET 
GROUP:  
ALUNOS DO ENSINO 
SECUNDÁRIO DO MUNICÍPIO / 
STUDENTS FROM SECONDARY 
LEVEL



PT 
Nesta iniciativa, desafiamos a comunidade a experimentar 
os equipamentos, os materiais e as dinâmicas STEAM que 
o Tech Lab do 1.º Ciclo de Ensino Básico proporciona aos 
professores e alunos, em contexto escolar.

O projeto Tech Lab, implementado em todas as escolas 
do Município, tem como objetivo estruturante promover 
o interesse e o domínio de competências STEAM na 
comunidade educativa, através da disponibilização de 
espaços de experimentação, que proporcionam aos 
alunos o contacto com equipamentos de eletrónica, 
robótica, ferramentas, maquinaria diversa e impressora 
3D, permitindo a estes desenvolverem competências 
essenciais para o seu futuro académico, profissional e 
pessoal.

OPEN DAY 
TECH LAB 
1.º CICLO DE ENSINO BÁSICO

15.OUT | 10:00 – 13:00 / 14:00 – 17:00
@ FÁBRICA CENTRO DE CIÊNCIA 
VIVA

6

PARTICIPAÇÃO LIVRE /  
PARTICIPATION FREE

EN 
In this initiative, we challenge the community to experience 
the equipment, materials and STEAM dynamics that “Tech 
Lab” of 1st Cycle of Basic Education provides to teachers 
and students, in a school context.

Tech Lab project, implemented in all schools of the 
Municipality, aims to promote interest and mastery of 
STEAM skills among the educational community, providing 
to students the contact with electronics, robotics, tools, 
diverse machinery and 3D printer, allowing them to develop 
essential skills for their academic, professional and 
personal future.
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PT 
Nesta iniciativa, desafiamos a comunidade a experimentar 
os equipamentos, os materiais e as dinâmicas STEAM que 
o Tech Lab do 2.º e 3.º Ciclo de Ensino Básico proporciona 
aos professores e alunos, em contexto escolar.

O projeto Tech Lab, implementado em todas as escolas 
do Município, tem como objetivo estruturante promover 
o interesse e o domínio de competências STEAM na 
comunidade educativa, através da disponibilização de 
espaços de experimentação, que proporcionam aos 
alunos o contacto com equipamentos de eletrónica, 
robótica, ferramentas, maquinaria diversa e impressora 3D, 
permitindo-lhes desenvolverem competências essenciais 
para o seu futuro académico, profissional e pessoal.

OPEN DAY 
TECH LAB 
2.º E 3.º CICLO DE ENSINO 
BÁSICO

15.OUT | 10:00 – 13:00 / 14:00 – 17:00
@ FÁBRICA CENTRO DE CIÊNCIA 
VIVA

7

PARTICIPAÇÃO LIVRE /  
PARTICIPATION FREE

EN 
In this initiative, we challenge the community to experience 
the equipment, materials and STEAM dynamics that “Tech 
Lab” of 2nd and 3rd Cycle of Basic Education provides to 
teachers and students, in a school context.

Tech Lab project, implemented in all schools of the 
Municipality, aims to promote interest and mastery of 
STEAM skills among the educational community, providing 
to students the contact with electronics, robotics, tools, 
diverse machinery and 3D printer, allowing them to develop 
essential skills for their academic, professional and 
personal future.

ED
U
C
A
Ç
Ã
O

29EDUCAÇÃO / EDUCATION



PT 
A Escola Ciência Viva é dedicada aos alunos do 4º ano 
do 1º Ciclo do Ensino Básico das escolas do município 
de Aveiro e promove a Educação em Ciência, Tecnologia, 
Engenharia, Arte e Matemática (STEAM), através da 
exploração de um programa educativo de 1 semana, que 
combina o trabalho prático e experimental na educação em 
ciências com o ambiente educativo característico de um 
Centro de Ciência.

Neste dia, a Escola Ciência Viva abrirá as portas a toda a 
comunidade e proporcionará o contacto com os conteúdos 
e exercícios abordados!

OPEN DAY 
ESCOLA  
CIÊNCIA VIVA
15.OUT | 10:00 – 13:00 / 14:00 – 17:00
@ FÁBRICA CENTRO DE CIÊNCIA 
VIVA

8

EN 
Escola Ciência Viva is dedicated to 4th year of the 1st 
Cycle students and promotes Education in Science, 
Technology, Engineering, Art and Mathematics (STEAM), 
through exploration of a 1 week educational program, which 
combines practical and experimental science work  with a 
environment educational characteristic of a Science Center.
On this day, Escola Ciência Viva will open to the entire 
community and will provide contact with the contents and 
exercises practiced!

ED
U
C
A
Ç
Ã
O

30

INSCRIÇÕES: / REGISTRATION:
FABRICA.CIENCIAVIVA@UA.PT

EDUCAÇÃO / EDUCATION

PARTICIPAÇÃO / PARTICIPATION:  
LIMITADA A 20 PESSOAS / HORA / 
LIMITED TO 20 PEOPLE/HOUR

DESTINATÁRIOS / TARGET 
GROUP:  
PÚBLICO EM GERAL |  
CRIANÇAS DO 1º CICLO DO 
ENSINO BÁSICO / GERENAL 
PUBLIC / STUDENTS FROM 1ST 
CYCLE OF EDUCATION



PT 
Este workshop permitirá que as crianças e jovens possam 
experienciar e contactar com a plataforma UBBU, dando 
assim os primeiros passos no mundo da programação 
enquanto abordam assuntos e temas igualmente presentes 
nos seus planos curriculares.

UBBU é uma plataforma que pretende desenvolver 
faculdades e conhecimentos básicos das ciências 
da computação, o raciocínio lógico, a capacidade de 
resolução de problemas e a melhoria do desempenho 
em diversas áreas, como a matemática e os restantes 
domínios STEAM.

WORKSHOP 
UBBU
15.OUT | 14:30 – 17:00
@ CASA MUNICIPAL DA CIDADANIA

9

EN 
This workshop will allow children and youngsters to 
experience and contact with UBBU platform and taking 
their first steps in coding world while addressing subjects 
and themes that are also present in their curricular plans.

UBBU is a platform that aims to develop basic faculties and 
knowledge of computer science, logical reasoning, problem 
solving skills and performance improvement in various 
areas such as mathematics and other STEAM domains.
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INSCRIÇÕES: / REGISTRATION:
CIDADANIA@CM-AVEIRO.PT

EDUCAÇÃO / EDUCATION

PARTICIPAÇÃO / PARTICIPATION:  
LIMITADA A 11 PARTICIPANTES / 
LIMITED TO 11 PARTICIPANTS

DESTINATÁRIOS / TARGET 
GROUP:  
CRIANÇAS E JOVENS A 
PARTIR DOS 8 ANOS / 
YOUNGSTERS WITH WITH 8 
OR MORE YEARS OLD



Ao longo do centro urbano da cidade de Aveiro serão apresentados ao 
público diversos projetos inovadores e tecnológicos, assumindo a cidade 
como um espaço vivo de experimentação e reforçando a importância da 
tecnologia como acelerador da inovação em prol do desenvolvimento 
económico e da melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. 

Throughout the urban center of the city of Aveiro, various innovative and 
technological projects will be presented to the public, assuming the city 
as a living space for experimentation and reinforcing the importance of 
technology as an innovation accelerator in favor of economic development 
and quality of life improvement.

expo
sição
EXHIBITION



PT 
Entre os dias 10 e 13 de outubro, Aveiro será palco de 
demonstração dos projetos finalistas do concurso Aveiro 
Tech City Challenges. Em dois locais distintos da cidade 
de Aveiro, os promotores de vários projetos apresentam, 
através de demonstrações ao vivo, as suas soluções 
inovadoras.

EXPOSIÇÃO / EXHIBITION
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INOVAÇÕES 
TECNOLÓGICAS
CHALLENGES

LARGO DO MERCADO MANUEL FIRMINO PRAÇA DA RÉPUBLICA10-13.OUT 
@ PRAÇA DA REPÚBLICA 
@ LARGO DO MERCADO MANUEL 
FIRMINO

1

EN 
Between the 10th and 13th of October, Aveiro will be 
the stage of demonstration from the finalists projects of 
Aveiro Tech City Challenges competition. In two different 
locations of urban city center, the startups, through live 
demonstrations, will present to the public their innovative 
solutions.

14:20  SCUBIC  
Eficiência energética em edifícios públicos.
Energy efficiency in public buildings.

15:20   ZOOMGUIDE  
Apoio a cidadãos com limitações visuais ao longo da visita 
a museus.
Support for citizens with visual limitations during their visit 
to museums.

15:30   DEEPNEURONIC 
Utilização de inteligência artificial na deteção automática 
de padrões de violência em espaço público.
Automatic detection of patterns of violence in public 
spaces using AI.

14:30  TRIGGER.SYSTEMS  
Rega inteligente de jardins.
Intelligent irrigation of gardens

14:40  PARKWARE   
Transformação digital em mercados e feiras.
Digital transformation in markets and fairs.

TECHNOLOGICAL INNOVATIONS 
FROM CHALLENGES



PT 
Ao longo dos dias 10 a 13 de outubro, a Aveiro Tech Week 
contará com a apresentação em espaço público, por parte 
dos principais parceiros do evento, de um conjunto de 
produtos tecnologicamente inovadores desenvolvidos em 
Aveiro. As inovações em demonstração são as seguintes:
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INOVAÇÕES 
TECNOLÓGICAS
PARCEIROS

LARGO DO MERCADO MANUEL FIRMINO

PRAÇA DA RÉPUBLICA

2

EN 
From 10th to 13th of October, Aveiro Tech Week will feature 
the presentation, in public space, of a set of technologically 
innovative products, developed in Aveiro, by the main 
partners of the event. The innovations are:

14:00   BOSCH TERMOTECNOLOGIA    
. Robot corta relvas autónomo – Robot capaz de cortar a relva de forma autónoma / Robotic lawn mower – Developed 
in the region of Aveiro, capable of cutting the lawn autonomously.
. Gestão inteligente de Bomba de calor – Aplicação móvel que permite ao utilizador gerir de forma avançada a bomba 
de calor da Bosch. / Smart Heat Pump Management – Mobile application that allows the user to manage the Bosch heat 
pump in an advanced way.capable of cutting the lawn autonomously.

16:00    ALTICE LABS+  IT
. City Catalyst – Demonstração de Serviços de Mobilidade Inteligente, em interação dinâmica com a rede de 
comunicações 5G, permitindo ajustar automaticamente a qualidade de serviço em função da capacidade da rede e 
da prioridade/criticidade do serviço. / Demonstration of Intelligent Mobility Services, in dynamic interaction with 5G 
communications network, allowing to automatically adjust the quality of service according to network capacity and the 
priority/criticality of the service.

14:50   UBIWHERE
. Urban Platform – Solução Web desenhada que disponibiliza um “digital twin” e o “status” em tempo real da cidade, 
suportando uma melhor tomada de decisão pelos gestores do espaço público. / Web solution designed that provides a 
“digital twin” and the real-time “status” of the city, supporting better decision-making by managers of the public space.
. Smart PAYT – Solução de recolha de resíduos do regime “pay-as-you-throw” desenhada para encorajar os cidadãos na 
separação de resíduos. / Pay-as-you-throw waste collection solution designed to encourage citizens to separate waste.

EXPOSIÇÃO / EXHIBITIONEXPOSIÇÃO / EXHIBITION

TECHNOLOGICAL INNOVATIONS 
FROM PARTNERS

10-13.OUT 
@ PRAÇA DA REPÚBLICA 
@ LARGO DO MERCADO MANUEL 
FIRMINO
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VEÍCULO 
AUTÓNOMO
RIDE2AUTONOMY

10-14.OUT
@ PRAÇA DA REPÚBLICA 
@ LARGO DO MERCADO MANUEL 
FIRMINO

3

PT 
O Município de Aveiro, em consórcio com o Instituto 
de Telecomunicações e a Ubiwhere, integram o projeto 
Europeu “Ride2Autonomy” que prevê a demonstração em 
10 cidades Europeias de soluções de transporte público de 
passageiros com veículos de condução autónoma.

Em Aveiro, a demonstração consiste num “shuttle” de 
condução autónoma que irá transportar pessoas num 
percurso pré-definido entre a Praça da República e a Praça 
Marquês de Pombal. Dentro do “shuttle” serão efetuadas 
demonstrações de comunicações entre o veículo e a 
infraestrutura do Aveiro Tech City Living Lab, bem como a 
deteção de objetos e pessoas em redor do veículo.

HORÁRIO / SCHEDULLE

05 Out/Oct - 09 Out/Oct           10:00 - 12:00

10 Out/Oct - 13 Out/Oct           14:00 - 16:00

14 Out/Oct            10:00 - 12:00

EN 
The Municipality of Aveiro, in a consortium with Instituto de 
Telecomunicações and Ubiwhere, are part of the European 
project “Ride2Autonomy” which includes the demonstration 
of public passenger transport solutions with autonomous 
driving vehicles in 10 European cities.

In Aveiro, the demonstration consists of a driverless shuttle 
that will transport people on a pre-defined route (Praça 
da República and Rua de Coimbra). Inside the shuttle, 
communications will be demonstrated between the vehicle 
and the infrastructure of the Aveiro Tech City Living Lab, 
as well as the detection of objects and people around the 
vehicle.

EXPOSIÇÃO / EXHIBITION

AUTONOMOUS VEHICLE



gaming
ORGANIZAÇÃO:

A área de Gaming estará dotada de um conjunto de ações e atividades 
pré-programadas, com marca “Magicshot Gaming Network”, com o 
objetivo de apresentar e possibilitar a experimentação de videojogos, bem 
como a realização de torneios em palco e em livestream.

The Gaming area will be equipped with a set of pre-programmed actions 
and activities, branded as “Magicshot Gaming Network”, with the objective 
of presenting and enabling the experimentation of video games, as well as 
the holding of tournaments on stage and in livestream.



PT 
Com uma área dedicada de 5000m2, 
o Gaming decorre no Pavilhão B do 
Parque de Exposições de Aveiro. Para 
além da área expositiva dedicada às 
últimas tecnologias associadas à prática, 
o gaming conta ainda com a presença 
de influenciadores e streamers, que irão 
potenciar o evento com a assinatura de 
autógrafos, palestras, duelos ou mesmo 
performances; com a realização de 
quizzes, que já provaram ser um sucesso 
neste tipo de eventos e que incluem 
a atribuição de prémios e brindes; a 
realização de torneiros desportivos e 
ainda alguns concursos de dança, com 
coreografias baseadas em videojogos, com 
twist de hip-hop ou influências asiáticas, e 
a presença de cosplayers, promovidos por 
indivíduos com uma grande paixão pela 
cultura da banda-desenhada, filmes, jogos, 
séries, etc., trazem à vida personagens dos 
seus títulos favoritos. 

GAMING
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ÁREA 
EXPOSITIVA

14 E 15.OUT | 10:00 – 22:00
16.OUT | 10:00 – 22:00 
@ PARQUE DE EXPOSIÇÕES  
DE AVEIRO

1

DESTAQUES /  
HIGHLIGHTS:

MAGICSHOT TECHDAYS CS: 
CLASH

 

MAGICSHOT TECHDAYS:  
BRAWL CHALLENGE 2022

TORNEIOS DIÁRIOS DE FIFA 23

PERSONALIDADES DO DIGITAL

COSPLAY

REALIDADE VIRTUAL

COMPUTADORES TOPO DE 
GAMA

CLUBES DE ESPORTS

MOVEMIND
IMPAKT
SHIKAI
MARVIN
HELENA SANTOS
FILIPA SANTOS
RIFAS
FÁBIOMATOS
SORRISODOZORLAK
ZORDZ

PERSONA-
LIDADES

2.500€ EM PRÉMIO

500€ EM PRÉMIO

EN 
With a dedicated area of   5000m2, the 
Gaming takes place in Pavilion B of 
the Aveiro Exhibition Park. In addition 
to the exhibition area dedicated to the 
latest technologies, gaming will also 
host the presence of influencers and 
streamers, who will enhance the event 
by signing autographs, talks, duels or 
even performances. This activity will also 
include quizzes, sports tournaments and 
even some dance competitions, with 
choreographies based on videogames, 
with a hip-hop twist or Asian influences, 
and the presence of cosplayers, promoted 
by individuals with a great passion for the 
culture of comics, movies, games, series, 
etc., bring characters from your favorite 
titles to life.

EXHIBITION AREA

TECHDAYS.MAGICSHOT.ORG/
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MAIN EVENTS
14.OUT | 11:00 – 20:00 

3

15.OUT | 11:00 – 20:00 16.OUT | 11:00 – 20:00 

TIME TIME TIME

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00 

14:00-15:00

15:00-19:00 

19:00-20:00

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00 

14:00-15:00

15:00-18:00 

18:00-19:00 

19:00-20:00

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00 

14:00-15:00 

15:00-20:00

ALINHAMENTO / EVENTS ALINHAMENTO / EVENTS ALINHAMENTO / EVENTS

QUIZZES DR. WHY

DAILY COSPLAY SHOW

THE RING - FIGHTING GAMES: 
DRAGON BALL

GAMERS SHOWMATCH: FIFA 23

TORNEIO DE ESPORTS PC: 
GRANDE FINAL VALORANT

QUIZZES DR. WHY

QUIZZES DR. WHY

DAILY COSPLAY SHOW

THE RING - FIGHTING 
GAMES:TEKKEN

GAMERS SHOWMATCH: FIFA 23

TORNEIO DE ESPORTS MOBILE: 
GRANDE FINAL BRAWL STARS

GAMERS SHOWMATCH: 
OVERWATCH 2

BEAT SABER CHALLENGE

QUIZZES DR. WHY

DAILY COSPLAY SHOW

THE RING - FIGHTING GAMES: 
MORTAL COMBAT

GAMERS SHOWMATCH: DAKAR 
DESERT RALLY

TORNEIO DE ESPORTS PC: 
GRANDE FINAL CS:GO



CUL
TURA
O Criatech 2022 vai sondar os “Ecos do Futuro”. Numa época marcada pela turbulência, 
em que o futuro parece comprometido, são cada vez mais as vozes que apontam respostas 
e soluções, numa incessante cacofonia. Porém, a escuta tem perdido o seu devido lugar 
na nossa relação com o mundo. Propõe-se, portanto, que nesta edição se escutem as 
ressonâncias que o futuro nos emite a partir dos artefactos do presente e do passado. 
Sabe-se que muitos dos caminhos serão definidos pelas tecnologias, como sempre 
aconteceu na história da humanidade, pelo que já estão nos seus usos atuais os indícios 
desse porvir.

Criatech 2022 will explore the “Echoes of the Future”. At a time marked by turmoil, when 
the future seems compromised, there are more and more voices calling out answers in 
an incessant cacophony. However, listening has lost its due place in our relationship with 
the world. Therefore, in this edition, it is proposed that we listen to the echoes the future 
emanates from the artefacts of the past and the present. Many paths will be defined by 
technologies, as has always been the case in the history of humanity, so the signs 
 of the future are already being implemented according to their current uses

CULTURE



EN 
In a universe from which no particle escapes, every voice 
eventually fades away. No matter how loud or often a call 
shouts or how urgent the message is. At least… in theory. 
But what about real life? As a roaring voice in full force 
rises from a protest over a square, it sets billions of atoms 
in motion above a crowd. “No justice, No Peace!” The 
message of vibrating particles charged with kinetic energy 
empowers the mass and shakes the established order 
on a verge of collapse. Here, the voice of the people 
resonates loudly through the streets. A cantor stirs up 
the crowd. “What do we want?” “Justice!”, “When do we 
want it?” “Now!”. His voice hypnotises and galvanises 
each single individual within earshot. Until everyone is 
swept along in the wake of an almost inescapable law of 
alignment. A law of physics that drives the masses in sync 
in rhythm, heartbeat and emotion. This spectacular magic 
trick can make a person or animal disappear into the crowd 
in broad daylight. For a while; for a week or year; as long as 
it takes to shake a failing system and make way for change. 
All according to the laws of nature.  Artist Lotte Geeven 
listened to these hotspots of change around the world after 
the streets and squares had been swept clean and silence 
had returned. Looking for an echo. 

PT 
Num universo de onde nenhuma partícula escapa, todas 
as vozes desaparecem. Não importa quão alto ou quantas 
vezes um protesto é gritado, nem quão urgente é a sua 
mensagem. Pelo menos... em teoria. E quanto à vida real? 
Milhões de átomos são postos em movimento sobre a 
multidão quando uma voz é projetada numa manifestação. 
“No justice, no peace”. A vibração das partículas, carregada 
de energia cinética, fortalece as massas e abala a ordem 
estabelecida, deixando-a à beira do colapso. A voz do povo 
ressoa bem alto nas ruas. Um porta-voz agita a multidão: 
“What do we want? Justice! When do we want it? Now!”. 
Uma voz que hipnotiza e galvaniza todos os indivíduos ao 
seu alcance, até que todos sejam arrastados na esteira de 
uma lei quase inescapável. Uma lei da física que conduz 
as massas, ao mesmo ritmo, sincronizando os batimentos 
cardíacos e as emoções. É um truque de magia que pode 
fazer uma pessoa ou um animal desaparecer na multidão, 
em plena luz do dia, por um momento, uma semana ou um 
ano. O tempo que for necessário para abalar um sistema 
falido e abrir caminho para a mudança. Tudo de acordo 
com as leis da natureza. A artista Lotte Geeven ouviu os 
lugares dessa mudança em todo o mundo, depois de as 
ruas e as praças serem esvaziadas e o silêncio voltar. Em 
busca de um eco.

CULTURA / CULTURE
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ECHO 
CHANT
LOTTE GEEVEN [NL]

10.OUT
14:30 – 18:00 
  
11-13.OUT
10:00 – 12:30 / 13:30 – 18:00 

14-15.OUT
10:00 – 12:30 / 13:30 – 18:00 / 
20:00 – 24:00

@ MUSEU DE AVEIRO / 
SANTA JOANA – IGREJA DE JESUS

1

ORGANIZAÇÃO



EN 
Solar cycles have been observed for centuries by changes 
in the Sun’s appearance. A solar cycle affects activity on 
the surface of the Sun, such as sunspots which are caused 
by the Sun’s magnetic fields. This activity can have effects 
on Earth. For example, eruptions can cause auroras, or 
impact radio communications. Extreme eruptions can even 
affect electricity grids on Earth.
This audio visual installation uses data from SILSO (the 
world data center for the production, preservation and 
dissemination of the international sunspot number) to 
create infinite variations of the 25th solar cycle. Daily 
sunspot numbers retracting the sun’s activity since 1818 
are being interpreted to create new solar cycles during 
which the sun’s magnetic fields change as per the amount 
of activity on the sun’s surface.
The installation allows us to feel these changes through 
animated particle systems and a sound composition. The 
daily sunspot numbers detected since the beginning of the 
19th century are being partially displayed too. Multiple sets 
of engraved plexiglass plates fill the installation room with 
representations of solar activity and its evolution through 
multiple cycles.

PT 
Os ciclos solares têm sido detetados ao longos dos séculos 
através de alterações na aparência do Sol. Um ciclo 
solar tem a duração aproximada de uma década e afeta 
a atividade da superfície do sol, podendo-se identificar a 
sua evolução através de manchas causadas pelos campos 
magnéticos. Essa atividade pode ter efeitos na Terra. Por 
exemplo, as erupções podem causar auroras ou interferir 
nas comunicações de rádio. As erupções mais extremas 
podem mesmo afetar as redes elétricas.
As manchas solares são retratadas e interpretadas 
diariamente, desde 1818, para identificar novos ciclos 
solares, durante os quais os campos magnéticos mudam 
de acordo com a atividade na superfície do sol. Esta 
instalação audiovisual utiliza dados do SILSO (centro 
de informação mundial para o registo, representação 
e divulgação de manchas solares) para criar variações 
infinitas do 25º ciclo solar, aquele em que vivemos neste 
momento. 
Esta instalação permite sentir essas mudanças através de 
partículas animadas e uma composição sonora. Também 
os números diários de manchas solares detetados desde 
que há registo são parcialmente revelados. A sala é 
ainda preenchida por um conjunto de placas de acrílico 
gravadas, mostrando representações da atividade solar e a 
sua evolução através de vários ciclos.
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THE 25TH 
CYCLE
FLORENT DI BARTOLO [FR]

2

12-13.OUT
10:00 – 12:30 / 13:30 – 18:00 

14-15.OUT
10:00 – 12:30 / 13:30 – 18:00 / 
20:00 – 24:00

@ MUSEU DE AVEIRO /  
SANTA JOANA – AUDITÓRIO

CULTURA / CULTURE



EN 
A spatial sound installation for four acoustic guitars on 
the wall. Four converted ventilators which use cello-bow 
hair instead of propellers set the strings into oscillation. 
Soundscapes arise through the soft, smooth picking 
of the guitar strings by the circling cellobow hair, the 
permanently modifying overtone layers are reminiscent of 
an electronically generated sound aesthetic.

PT 
Uma instalação sonora e espacial para quatro guitarras 
afixadas numa parede. Quatro ventiladores convertidos 
usam crinas de violoncelo em vez de hélices para 
provocar a oscilação das cordas. As paisagens 
sonoras daí resultantes surgem do toque suave nas 
cordas das guitarras, sendo as camadas harmónicas 
permanentemente modificadas numa reminiscência de 
uma estética sonora eletrónica.
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MINIGIT
ANDREAS TROBOLLOWITSCH  
[AT]

3

11-13.OUT
10:00 – 12:30 / 13:30 – 18:00 

14-15.OUT
10:00 – 12:30 / 13:30 – 18:00 / 
20:00 – 24:00

@ MUSEU DE AVEIRO /  
SANTA JOANA – AUDITÓRIO

CULTURA / CULTURE



EN 
A sound installation based on two prepared fans, two 
microphone stands, two drumsticks and one snare 
drum. The propeller blades are modified by minimal 
weighting in such a way that an imbalance occurs in the 
rotary movement. The resulting vibrations are transmitted 
via the microphone stands to the drumsticks and generate 
a constantly transforming drum roll.

PT 
Uma instalação sonora com duas ventoinhas preparadas, 
dois pedestais de microfone, duas baquetas e uma tarola. 
As pás da hélice foram ligeiramente modificadas, dando 
origem a um desequilíbrio no movimento rotativo. As 
vibrações daí resultantes são transmitidas através dos 
pedestais das baquetas, gerando um rufar de tambores em 
constante transformação.
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UNWUCHT
ANDREAS TROBOLLOWITSCH  
[AT]

4

11-13.OUT
10:00 – 12:30 / 13:30 – 18:00

14-15.OUT
10:00 – 12:30 / 13:30 – 18:00 / 
20:00 – 24:00

@ MUSEU DE AVEIRO /  
SANTA JOANA 

CULTURA / CULTURE



EN 
An interactive sound installation that invites the audience to 
discover and manipulate sounds and melodies hidden from 
the human ear, but present in the flickering light of electric 
candles. For this artwork several candles were collected, 
having different types of sounds, rhythmic or musical, 
incorporated in their electronic interior, which generate the 
variation of light and thus imitate the tremor of the flames. 
Visitors, when approaching the sensors to the light of each 
candle, can listen and compose a sound environment, 
transforming the variation of light into sound using the 
direct conversion of this into electricity, through photovoltaic 
cells installed in the sensors.

PT 
Uma instalação sonora interativa que convida o público a 
descobrir e a manipular sons e melodias escondidas do 
ouvido humano, mas presentes na luz intermitente de velas 
elétricas. Para esta peça foram colecionadas velas que 
têm incorporados no seu interior eletrónico diferentes tipos 
de sons, rítmicos ou musicais, que geram a variação da 
luz e imitam, assim, o tremor das chamas. Os visitantes, 
ao aproximarem os sensores à luz de cada vela, podem 
escutar e compor um ambiente sonoro, transformando a 
variação da luz em som recorrendo à conversão direta 
desta em eletricidade, por meio de células fotovoltaicas 
instaladas nos sensores.
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LI#GH%T 
INÊS CASTANHEIRA [PT]

5

10.OUT
14:30 – 18:00 

11-13.OUT
10:00 – 12:30 / 13:30 – 18:00 

14-15.OUT
10:00 – 12:30 / 13:30 – 18:00 / 
20:00 – 24:00

@ MUSEU DE AVEIRO /  
SANTA JOANA 

CULTURA / CULTURE



EN 
A set of displays that randomly generates minute-
by-minute associations of political, artistic, economic 
and religious prefixes and movements/trends. 
The combinatorial possibilities lead to all sorts of 
phantasmagorical, absurd but sometimes existing 
combinations.
This artwork tends to question the structural composition 
of Western language and the way it conditions the 
reading of history and the limits of this functioning, as in 
the cyclical re-emergence of certain currents (classism, 
neoclassicism, neo-neoclassicism? modernism, 
postmodernism, neomodernism?).

PT 
Uma instalação com diversos dispositivos que geram 
aleatoriamente, a cada minuto, novas associações de 
prefixos, movimentos e tendências, navegando entre 
o político, o artístico, o económico e o religioso. As 
possibilidades são muitas e conduzem a todo tipo de 
combinações, desde o fantasmagórico ao absurdo, mas 
também ao real.
Quimera questiona a composição estrutural da linguagem 
ocidental e a forma como esta condiciona a leitura da 
história e os limites do seu funcionamento, como se tem 
verificado no ressurgimento cíclico de certas correntes 
(classicismo, neoclassicismo, neo-neoclassicismo?, 
modernismo, pós-modernismo, neomodernismo?).
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CHIMERA 
THOMAS GARNIER [FR]

6

10.OUT
14:30 – 18:00 

11-13.OUT
10:00 – 12:30 / 13:30 – 18:00 

14-15.OUT
10:00 – 12:30 / 13:30 – 18:00 / 
20:00 – 24:00

@ ANTIGA ESTAÇÃO CP

CULTURA / CULTURE



EN 
A drum robot installation featuring an oversized robotic drum 
machine which is programmed live by the spectators!
The audience can program the drum robot in a collaborative 
process and listen to the emerging of the sound. At the 
exhibition site, the crowd can stand in front of the robot, 
composing the music in realtime.
The robot installation is a replica of the famous 1980s 
electronic drum machine TR-808 with robots playing the 
drum sounds. For the installation eleven sounds of the 
80s drum computer TR-808 are replaced by mechanical 
actuators and physical tone-makers. You can read more 
about the technique and background.

PT 
Uma caixa de ritmos gigante que pode ser programada 
ao vivo pelos espectadores! Esta instalação propõe um 
processo colaborativo de criação musical que transforma 
os ouvintes passivos em intérpretes ativos, numa mistura 
de interfaces digitais com ações físicas, que dá ao público 
a oportunidade de compor música em tempo real. É uma 
réplica da famosa caixa de ritmos TR-808, dos anos 80, 
que gerava sons de bateria artificiais. Agora, onze desses 
sons artificiais são substituídos por objetos mecânicos, 
que criam os tons necessários para imitar a sua fonte de 
inspiração. 
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MR-808
MORITZ SIMON GEIST [DE] 

7

10.OUT
14:30 – 18:00 

11-13.OUT
10:00 – 12:30 / 13:30 – 18:00 

14-15.OUT
10:00 – 12:30 / 13:30 – 18:00 / 
20:00 – 24:00

@ ANTIGA ESTAÇÃO CP

CULTURA / CULTURE
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UNIT OF TIME 
ÁBRIS GRYLLUS [HU]

8

11-13.OUT
10:00 – 12:30 / 13:30 – 18:00 

14-15.OUT
10:00 – 12:30 / 13:30 – 18:00 / 
20:00 – 24:00

@ MUSEU DE AVEIRO / 
SANTA JOANA – CLAUSTROS

EN 
Our relation to time has always been a central question in 
religions, and later on in science as well. 
The work ‘Unit of Time’ aims to articulate parallel running 
timelines that were invented by mankind, and the contrast 
between them. These simultaneously existing time 
measurements are all different, and they define time 
durations for different purposes. To express time mankind 
invented several historical time units based on mostly 
astrological observations, but influenced by religious and 
political forces. Later in history mankind also invented 
scientific time units. Those are used only in industrial and 
scientific territories where accuracy is the most important. 
In todays world both are existing and used, by humans 
and systems created by humans. 
In ‘Unit of Time’ we can observe the interaction and the 
contrast between two man-made objects, both put to work 
based on different time units.

PT
A nossa relação com o tempo sempre foi uma questão 
central na religião e, mais tarde, na ciência.
Esta obra procura articular linhas de tempo paralelas, 
inventadas pela humanidade, e o contraste entre estas. 
São medições de tempo simultâneas mas diferentes, que 
definem durações para diversos propósitos. Para expressar 
o tempo, a humanidade inventou várias unidades de tempo 
baseadas, principalmente, em observações astrológicas, 
mas influenciadas por forças religiosas e políticas. Mais 
tarde, a humanidade inventou as unidades de tempo 
científicas, usadas apenas em territórios industriais e 
científicos, onde a precisão é o mais importante. No mundo 
de hoje, ambas existem e tanto são usadas por humanos 
como por sistemas criados por humanos.
‘Unity of Time’ revela a interação e o contraste entre dois 
objetos feitos pelo homem, ambos postos em ação com 
base em diferentes unidades de tempo.

CULTURA / CULTURE



PT
Uma instalação interativa que convida os espetadores a 
olhar através de um telescópio, que digitaliza a sua íris 
e gera uma metamorfose que a combina com galáxias e 
nebulosas.
 
Este projeto convida as pessoas a olharem para o 
microuniverso da sua íris e a encontrarem semelhanças 
com o universo imenso das galáxias, através de uma 
experiência de digitalização ocular biométrica.
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SPACE 
IRISCOPE 
ANAISA FRANCO [BR]

9

10.OUT
14:30 – 18:00 

11-13.OUT
10:00 – 12:30 / 13:30 – 18:00 

14-15.OUT
10:00 – 12:30 / 13:30 – 18:00 / 
20:00 – 24:00

@ MUSEU DE AVEIRO /
SANTA JOANA – CORO ALTO

EN 
An interactive installation that invites people to look 
through a telescope, which scans the user iris and 
projects a metamorphosis of its iris mixed with Galaxies 
and Nebulae.
The project invites people to look to their own micro-
universe of the iris and find similarities with the macro 
universe of Galaxies while having a biometrics eye 
scanning experience.

CULTURA / CULTURE



EN 
A dance floor for robotic objects, a collective artificial 
intelligence and, simultaneously, a unified body and 
a congregation of individuals. The work establishes 
a self-organizing system, reflecting different forms of 
collaboration and social interaction.
This immersive and kinetic light installation consists 
of a modular cluster of mechanical and interactive 
objects which, thanks to simple rules, together unfold an 
emergent behavior. Through its detailed manifestation, 
insights concerning the complex system of our society 
become evident, especially with regard to the various 
systemic crises we face.

PT
Uma pista de dança para objetos robóticos, uma 
inteligência artificial coletiva, um corpo unificado ou uma 
congregação de indivíduos. Esta instalação gera um 
sistema auto-organizado que reflete diferentes formas de 
colaboração e interação social. 
É uma obra de luz imersiva e cinética composta por um 
conjunto de peças mecânicas e interativas que, através 
de instruções simples, definem coletivamente o seu 
comportamento. Através da sua manifestação, tornam-
se evidentes certos detalhes do nosso complexo sistema 
social, especialmente no que diz respeito às diversas 
crises sistémicas que enfrentamos.
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DISTRIBUTIVE 
INTELLIGENCE: 
A GROUP MIND 
LUKAS TRUNIGER [CH]

10

10.OUT
14:30 – 18:00 

11-13.OUT
10:00 – 12:30 / 13:30 – 18:00 

14-15.OUT
10:00 – 12:30 / 13:30 – 18:00 / 
20:00 – 24:00

@ IGREJA DAS CARMELITAS

CULTURA / CULTURE



EN 
An immersive audio visual instrument that synthesizes 
sounds and lights by the touch of the skin. The work 
creates an interactive orchestra that reacts to human 
contact. 
At a time like the one we are living in, where contact is 
restricted and distance is enhanced, we can create a 
magical connection between people, a space where we 
can feel the connection between each other within an 
immersive musical instrument that synthesizes sounds 
and lights.

PT
Um instrumento audiovisual imersivo que sintetiza sons 
e luzes através do toque da pele, criando uma orquestra 
interativa que reage ao contato humano.
Nos tempos atuais, numa época em que o contato é 
restringido e a distância é aconselhada, pode-se criar uma 
ligação mágica entre as pessoas, um espaço onde se pode 
sentir a relação entre as pessoas, gerando um instrumento 
musical que sintetiza sons e luzes.
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LOVE 
SYNTHESIZER 
ANAISA FRANCO [BR]

11

10.OUT
14:30 – 18H00 

11-13.OUT
10:00 – 12:30 / 13:30 – 18:00

14-15.OUT
10:00 – 12:30 / 13:30 – 18:00 / 
20:00 – 24:00

@ EDIFÍCIO ATLAS AVEIRO, 
PISO -1

CULTURA / CULTURE



EN 
VVV explores resonances of the tower and water tank at 
the Infante D. Pedro park in Aveiro. This sound installation 
stimulates the architecture — the interior skin of the tower 
and the metallic body it houses — building a sonic space 
that draws on latent historical and functional echoes of the 
building’s past and encouraging its acoustic and spatial 
exploration.

PT
VVV explora ressonâncias do torreão e depósito de 
água do parque Infante D. Pedro. Esta instalação sonora 
estimula a arquitetura — a pele interior do torreão e a 
estrutura metálica no seu interior — para construir um 
espaço sonoro a partir de ecos históricos e funcionais do 
passado do edifício e incentivar a sua exploração acústica 
e espacial.
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VVV 
PEDRO TUDELA + MIGUEL 
CARVALHAIS [PT]

12

10.OUT
14:30 – 18:00 

11-13.OUT
10:00 – 12:30 / 13:30 – 18:00

14-15.OUT
10:00 – 12:30 / 13:30 – 18:00 / 
20:00 – 24:00

@ TORREÃO DA MÃE DE ÁGUA

CULTURA / CULTURE



EN 
In response to the challenges of our time, the exhibition Re. 
Pairing. Future displays varied perspectives that reflect the 
image of a fragile present, in which certainties are eroding 
ever faster, whereas urgently needed transformations fail to 
materialize.
An exhibition of the Department of DIGITAL ARTS / Ruth 
Schnell, University of Applied Arts Vienna (AT), in the 
framework of CRIATECH 2022. Curated by: Nicolaj Kirisits, 
Rini Tandon. 

PT
Numa resposta aos desafios do nosso tempo, a exposição 
Re. Pairing. Future apresenta diferentes perspetivas que 
refletem a imagem de uma era frágil, onde as certezas 
estão cada vez mais escassas e as transformações 
imprescindíveis ficam por se concretizar.
Uma exposição do Departamento de ARTES DIGITAIS / 
Ruth Schnell, Universidade de Artes Aplicadas Viena (AT), 
no âmbito do CRIATECH 2022. Curadoria: Nicolaj Kirisits, 
Rini Tandon 
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RE. PAIRING. 
FUTURE
UNIVERSITY OF APPLIED 
ARTS VIENNA

13

10.OUT
14:30 – 18:00 

11-13.OUT
10:00 – 12:30 / 13:30 – 18:00 

14-15.OUT
10:00 – 12:30 / 13:30 – 18:00 / 
20:00 – 24:00

@ ANTIGA CAPITANIA
@ MUSEU DE ARTE NOVA
@ MUSEU DA CIDADE

CULTURA / CULTURE



PT
A peça Doppelgänger VI dá continuidade ao trabalho 
que João Pimenta Gomes tem desenvolvido em estúdio, 
explorando sistemas de audição mono e tendo a voz como 
elemento sónico exclusivo.
O dispositivo rotativo que inspira esta composição 
determinou no final não só a sua finitude (onde a ideia 
de loop invadiu o artista desde o princípio) mas também 
os seus silêncios. Por ser um dispositivo mecânico, a 
necessidade de silêncios foi desde cedo um desejo. Para 
João Pimenta Gomes, estes sons e esta música funcionam 
como intervalos que lhe permitem ter o prazer de ouvir o 
mecanismo de rotação a funcionar.
Todos os sons destes 9 minutos são voz, mais manipulada 
ou mais crua, e foram gerados com o sintetizador modular 
ligado diretamente à Leslie, captados com três microfones 
para o Pro Tools durante o mês de janeiro de 2022.
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DOPPELGÄNGER 
VI
JOÃO PIMENTA GOMES [PT]

14

10.OUT
14:30 – 18:00 

11-13.OUT
10:00 – 12:30 / 13:30 – 18:00 

14-15.OUT
10:00 – 12:30 / 13:30 – 18:00 / 
20:00 – 24:00

@ MUSEU DE AVEIRO / 
SANTA JOANA – CLAUSTROS

EN 
Doppelgänger VI continues the work that João Pimenta 
Gomes has been developing in his studio, exploring mono 
sound systems and having the voice as an exclusive sonic 
element.
The rotating device that inspires this composition determined 
not only its ending (having the idea of a loop invaded the 
artist from the beginning) but also its silences. Being a 
mechanical device, the need for silences was a desire from 
an early stage. For João Pimenta Gomes, these sounds and 
this music act as gaps that allow him to have the pleasure of 
listening to the rotation mechanism at work. All the sounds 
of these 9 minutes are voice, manipulated or in a raw state, 
and were generated with the modular synthesizer directly 
connected to a Leslie, captured with three microphones for 
Pro Tools during the month of January 2022.

CULTURA / CULTURE



PT
Ponto de encontro, vocacionado para reunir artistas, 
técnicos e participantes do Aveiro Tech Week, e 
simultaneamente aberto à cidade e aos seus visitantes. 

Num ambiente informal e adequado ao tema da arte 
e da tecnologia, surge um espaço de convívio e 
experimentação, onde as culturas do café e da tecnologia 
se cruzam para imprimir uma personalidade única ao 
espaço e para promover interações sociais de qualidade.

Combinamos assim - num espaço vocacionado para 
o conforto e para a interação - um bar com cafés de 
especialidade e um pequeno laboratório aberto dedicado à 
experimentação sonora e à eletrónica DIY (Do it yourself = 
Faça você mesmo).
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EN 
Meeting point, designed to bring together artists, technicians 
and participants of Aveiro Tech Week and simultaneously 
open to the city and its visitors.

In an informal environment suited to art and technology 
theme, a space for conviviality and experimentation 
emerges, where the cultures of coffee and technology 
intersect to give a unique personality to the space and to 
promote quality social interactions.

We thus combine - in a space dedicated to comfort and 
interaction - a bar with specialty coffees and a small open 
laboratory dedicated to sound experimentation and DIY 
electronics.

CULTURA / CULTURE

10-13.OUT
14:30 – 22:30

14-15.OUT 
14:30 – 01:30

@ CLAUSTRO DA IGREJA DA 
MISERICÓRDIA DE AVEIRO



O tema do PRISMA 2022 é “Fortaleza Europa”, um termo controverso que foi usado durante a Segunda Guerra 
Mundial pelos dois lados da barricada, cada um com a sua interpretação. Oito décadas depois, não andamos longe 
desse perigoso paradoxo. A Europa ainda é a grande guardiã das tradições e da democracia, uma verdadeira 
fortaleza da liberdade. Porém, se somos capazes de unir forças quando um dos nossos aliados está em perigo, 
também é verdade que discutimos regras de migração ou recursos energéticos. A maior parte do mundo tem hoje o 
privilégio de viver num período de excecional paz global, mas todos sentem quão frágil é esse equilíbrio.  
O PRISMA 2022 não é diferente e apresenta os valores da liberdade e da afirmação do espaço europeu a 
partir da criação artística.

The main theme of PRISMA 2022 is “Fortress Europe”, a controversial term used during WWII 
by both sides. Each of them considered it in a different context. After eight decades we are not 
far from this dangerous paradox. Nowadays Europe is still major keeper of traditions and 
democracy, real fortress of tradition and freedom. We are able to join forces immediately 
once one of our allies is in danger, but on the other hand, argue about rules of migration 
or energy resources. Most of the nowadays world is privileged to live in exceptional 
period of global piece, but everyone feels how fragile this equilibrium is… Culture 
and arts is a magical tool, that can connect and overcome many obstacles. 

CUL
TURA
CULTURE



EN 
Since establishing three years ago 14 
talented creative minds from Aveiro 
region completed world unique School of 
Videomapping. Prisma 2022 presents on 
the screen of historical building of Camara 
Municipal the first own videomapping 
pieces of 2022 students, the winner 
of the tournament, Diana Matoso, and 
Luca Pulvirenti from creative studio 
Mammasonica.

PT 
Desde a sua fundação, há três anos, 
a Escola de Videomapping já formou 
14 talentosas e criativas mentes da 
região de Aveiro. Agora, o Prisma 2022 
torna o edifício histórico dos Paços do 
Concelho numa tela para as obras de 
videomapping dos alunos de 2022, assim 
como para a vencedora de um concurso 
que envolveu os participantes das edições 
anteriores, Diana Matoso, e uma obra 
de Luca Pulvirenti, do estúdio criativo 
Mammasonica.
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SCHOOL OF 
VIDEOMAPPING
LUCA PULVIRENTI [IT] + 
DIANA MATOSO [PT] + ALUNOS

A

ORGANIZAÇÃO

14-15.OUT
20:00 – 24:00

@ PRAÇA DA REPÚBLICA

CULTURA / CULTURE



EN 
Analemma is another mythical piece of Japanese artist 
Yasuhiro Chida who already performed once at Prisma 2019 
with Brocken 5. Chida creates for Aveiro a magical night 
scenery in the bamboo forest in the park. He uses hundreds 
of luminescent threads and projectors to create an illusion of 
a night sky full of stars.

PT 
Analemma é uma obra mítica do artista japonês Yasuhiro 
Chida, que já se apresentou uma vez no Prisma, em 2019, 
com Brocken 5. Chida criou agora para Aveiro um cenário 
mágico na floresta de bambu do parque, usando centenas 
de fios luminescentes e projetores para criar a ilusão de 
um céu noturno repleto de estrelas.
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ANALEMMA
YASUHIRO CHIDA [JP]

B

14-15.OUT
20:00 – 24:00

@ PARQUE INFANTE D. PEDRO

CULTURA / CULTURE



EN 
Giant projection inspired by colours of 
Europe will create almost 1.000 square 
meter big digital painting that is mostly 
dedicated to the youngest generation.

EN 
Functionalistic building of the Court will 
be transformed into one massive light 
and musical platform. Light designer 
Tomas Karban uses the huge pillars 
as a piano or guitar strings to power 
the show of light and music, that will fill 
every 12 minutes Praça do Marquês 
de Pombal. 

PT 
Uma projeção gigante inspirada nas cores 
da Europa, que criará uma grande pintura 
digital de quase 1.000 metros quadrados, 
dedicada principalmente à geração mais 
jovem.

PT 
O edifício funcional do Tribunal será 
transformado numa plataforma leve 
e musical. O designer de luz Tomas 
Karban usa os enormes pilares como 
cordas de piano ou guitarra para 
gerar um espetáculo de luz e música, 
que encherá a cada 12 minutos a 
Praça do Marquês de Pombal. 
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BALLONS
NIGHT PROJECTION [HU]

LIGHT AND 
MUSIC SHOW 
TOMAS KARBAN [CZ]

C D

ORGANIZAÇÃO

14-15.OUT
20:00 – 24:00

@ JARDIM DO MUSEU DE AVEIRO / 
SANTA JOANA

14-15.OUT
20:00 – 24:00

@ TRIBUNAL DE AVEIRO - PRAÇA 
DA MARQUÊS

CULTURA / CULTURE

ESTREIA ABSOLUTA  ABSOLUTE PREMIERE



EN 
Birds have been considered in many cultures as symbols of 
freedom. Writing as a keeper of national traditions, memories 
and heritage, Czech artist Pavla Beranová transformed 
these values into 21 lightning objects with the use of short 
texts and poems that she collected in 16 world languages. 
The light penetrates perforated texts and projects on leafs 
of trees, grass or city pavements. Sound and music was 
composed by a Czech singer and composer Vladivojna La 
Chia.

PT 
As aves têm sido consideradas símbolos de liberdade nas 
mais diversas culturas. Escrevendo como guardiã das 
tradições, memórias e heranças nacionais, a artista checa 
Pavla Beranová transformou esses valores em 21 objetos, 
com o uso de pequenos textos e poemas que recolheu a 
partir de 16 idiomas do mundo. A luz penetra nos textos 
perfurados e projeta-se nas folhas das árvores, relvado ou 
calçadas da cidade. O som e a música foram compostos 
pelo cantor e compositor checo Vladivojna La Chia.
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WORDS ON 
WIRE
PAVLA BERANOVÁ [CZE]

E

14-15.OUT
20:00 – 24:00

@ RUA DOS COMBATENTES DA 
GRANDE GUERRA

CULTURA / CULTURE
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TARGETED
JOÃO FRAGOSO E CASTRO [PT]

SUNLIGHT 
GARDEN  
GERGELY GASPÁR [HU]

F G

ORGANIZAÇÃO

PT 
Ponha o seu cérebro em modo de 
imaginação e salte numa viagem virtual 
por um jardim cheio de flores, cores e 
sensações, num espetáculo composto para 
a fachada da Sé de Aveiro – a obra-prima 
barroca, com uma história que remonta ao 
início do século XV.

PT 
Instalação de luz multimédia selecionada 
no concurso público de projetos do 
Prisma 2022. Targeted consiste em quatro 
unidades de luz sincronizadas com sons 
originais, indo desde os sons agradáveis 
do mar até aos sons perturbadores da 
guerra, muito atuais desde a invasão russa 
à Ucrânia.

EN 
This multimedia light installation was 
selected in the open call for projects 
under the banner of Fortress Europe in a 
competition of 12 other projects. Targeted 
consists of four light units synchronized with 
original sound that occurs from pleasant 
sounds of the sea to the disturbing sounds of 
warfare that has been very up-to-date since 
Russian invasion to Ukraine.

14-15.OUT
20:00 – 24:00

@ CORETO DO PARQUE INFANTE 
DOM PEDRO 

14-15.OUT
20:00 – 24:00

@ IGREJA PAROQUIAL DE 
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

EN 
Switch your brain to imagination mode and 
hop on virtual trip to the garden full of flowers, 
colours and moods of weather in a show 
composed for the façade of Cathedral of 
Aveiro – the baroque masterpiece with the 
history reaching the beginning of 15th century.

CULTURA / CULTURE

ESTREIA ABSOLUTA  ABSOLUTE PREMIERE



EN 
2027 lamps that will create a path to celebrate Europe 
and Aveiro’s bid for European Capital of Culture in 2027. 
A project done with the local school community, being 
the lamps’ design inspired in the region’s imagery and 
landscapes.

PT 
2027 lanternas que irão criar um trilho para celebrar a 
Europa e a candidatura de Aveiro a Capital Europeia da 
Cultura em 2027. Um projeto feito com a comunidade 
escolar local, sendo o design dos candeeiros inspirado nas 
imagens e paisagens da região.
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LAMPS OF
AVEIRO
CRIANÇAS DE AVEIRO + 
AKROBAD

H

ORGANIZAÇÃO

14-15.OUT
20:00 – 24:00

@ PARQUE DA BAIXA DE SANTO 
ANTÓNIO

CULTURA / CULTURE



Durante a Aveiro Tech Week a cidade de Aveiro irá acolher visitantes de todo o mundo, com especial destaque para 
a dinamização de um encontro de trabalho da rede Culture Next e de uma missão empresarial do Porto Digital do 
Recife no Brasil. De realçar ainda o encontro de Antigos Alunos da Universidade de Aveiro que se irá realizar no dia 
15 de Ourubro. Bem-vindos a Aveiro!

During Aveiro Tech Week, the city of Aveiro will welcome visitors from all over the world, with special 
emphasis on the promotion of a meeting of the Culture Next network and a business mission of Porto 
Digital from Recife in Brazil. Also noteworthy is the meeting of Former Students of the University of 
Aveiro that will take place on the 15th October. Welcome to Aveiro!

COMUNI
DADE
COMMUNITY



PT
Em Agosto deste ano foi formalizado um Protocolo de 
Intenções entre a Câmara Municipal de Aveiro e o Núcleo 
de Gestão do Porto Digital de Recife, no Brasil, que 
tem como principal objetivo iniciar as diligências prévias 
para a criação em Aveiro de um Pólo do Porto Digital de 
Recife. Durante a Aveiro Tech Week a Porto Digital, em 
colaboração com a Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos (ApexBrasil)APEX, organiza 
uma missão empresarial com mais de 25 investidores e 
empresários brasileiros para conhecerem o ecossistema 
Aveirense e explorarem as oportunidades de investimento. 
O objetivo é que, ao longo dos próximos anos, a Porto 
Digital Recife, crie em Aveiro um Pólo Empresarial de 
fomento do desenvolvimento económico baseado em 
tecnologia, economia criativa, empreendedorismo e 
inovação.

O Porto Digital é um dos principais parques tecnológicos e 
ambientes de inovação do Brasil e um dos representantes 
da nova economia de Pernambuco, estado do Nordeste 
brasileiro. Instalado na área central e histórica do Recife, 
o Porto Digital atua na área de software e serviços de 
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), Economia 
Criativa, além do foco no futuro das cidades por meio de 
prototipação com base em fabricação digital e internet das 
coisas (IoT).

Reconhecido pela sua territorialidade singular entre os 
ambientes de inovação, o Porto Digital é um parque urbano 
e aberto que se integra e influencia o quotidiano do bairro. 

COMUNIDADE
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PORTO DIGITAL
DO RECIFE NO BRASIL 
ORGANIZA MISSÃO 
EMPRESARIAL EM AVEIRO 
DURANTE A TECH WEEK

Considerado uma referência nacional, no Brasil, e eleito três 
vezes o melhor parque tecnológico do Brasil, o Porto Digital 
pretende expandir as fronteiras internacionais com o primeiro 
hub de tecnologia, inovação e negócios em Aveiro, Portugal. O 
passo inicial ocorre em território português na Aveiro Tech Week, 
com uma programação denominada de Brazil Tech Days. 

Inicialmente, o Porto Digital era formado por apenas três 
empresas e 46 pessoas. Atualmente, o parque abriga mais 
de 350 empresas, organizações de fomento e órgãos de 
Governo, com 14,7 mil profissionais e empreendedores. 
Esses empreendimentos geraram em 2021 uma faturação 
anual de mais de € 695 milhões.
O programa do Brazil Tech Days conta com um conjunto de 
performances artísticas com artistas brasileiros em parceria 
com músicos locais de Aveiro. Este intercâmbio cultural, 
contará com workshops gratuitos de ritmos brasileiros na 
Oficina de Música de Aveiro (OMA) e a presença de artistas 
convidados Maestro Spok, Nena Queiroga, Gerlane Lops e 
Damião Mota.

Dia 13OUT das 21h30 às 23h30
Show com músicos brasileiros no Palco do Porto Digital – 
Praça Melo Freitas

CONT →

CULTURE

 Saiba mais sobre o Porto Digital



EN
In August of 2022, was formalized a Memorandum of 
Understanding between the Municipality of Aveiro and 
Porto Digital Management Center in Recife, Brazil, whose 
main objective is to create a Porto Digital pole in Aveiro. 
During Aveiro Tech Week, Porto Digital, in collaboration 
with the Brazilian Trade and Investment Promotion Agency 
(ApexBrasil)APEX, organizes a business meeting with more 
than 25 Brazilian investors and entrepreneurs in order to get 
to know the Aveirense ecosystem and explore investment 
opportunities. The objective is that, over the next few years, 
Porto Digital Recife will create a Business Pole in Aveiro 
to promote economic development based on technology, 
creative economy, entrepreneurship and innovation.

Porto Digital is one of the main technology parks and 
innovation environments in Brazil and one of the new 
economy representatives of Pernambuco, in the Northeast 
of Brazil. Installed in central and historic area of   Recife, its 
operations are focused on the production of software and 
services in Information and Communication Technology 
(ICT), Creative Economy, in addition to focusing on 
the future of cities through prototyping based on digital 
fabrication. and Internet of Things (IoT).

Recognized for its unique territoriality among innovation 
environments, Porto Digital is an open urban park that 
integrates and influences the daily life of the neighborhood. 
Considered a national reference and elected three times as 
the best technology park of Brazil, Porto Digital now seeks  
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PORTO DIGITAL
OF RECIFE IN BRAZIL 
ORGANIZES BUSINESS 
MISSION DURING THE AVEIRO 
TECH WEEK

to expand its international borders with the first technology, 
innovation and business hub in Aveiro, Portugal. The initial 
step towards this will take place at Aveiro Tech Week, with a 
programme called Brazil Tech Days.

At its foundation, Porto Digital was formed by just three 
companies and 46 people. Currently, the it gathers more than 
350 companies, development organizations and government 
agencies, with 14,700 professionals and entrepreneurs.  
These developments generated in 2021 annual revenues of 
more than €695 million euros.

The Brazil Tech Days programme features a set of artistic 
performances with Brazilian artists in partnership with local 
musicians from Aveiro. This cultural exchange will feature 
free workshops on Brazilian rhythms at Oficina de Música 
de Aveiro (OMA) and the presence of artists guest such as 
Maestro Spok, Nena Queiroga, Gerlane Lops and Damião 
Mota.

13OCT | 21h30-23h30
Show with brasilian musicians at Porto Digital Stage 
– Praça Melo Freitas

Get to know more about Porto Digital:



PT
A Culture Next é uma rede fundada em 2017 por dez 
cidades europeias, atuais e antigas candidatas ao título 
de Capital Europeia da Cultura (CEC) com a missão de 
apoiar as cidades na implementação de programas e 
políticas de desenvolvimento urbano liderados pela cultura, 
aproveitando as experiências, processos participativos 
e colaborações estabelecidas durante a preparação da 
candidatura a CEC. 
O objetivo desta rede é obter um maior reconhecimento 
europeu da cultura como motor de desenvolvimento 
sustentável e alargar os quadros de cooperação cultural 
europeus existentes. O programa da rede centra-se na 
capacitação das organizações membros, organizando 
conferências e reuniões anuais, desenvolvendo uma 
plataforma para a promoção das cidades membros, bem 
como facilitando a colaboração entre elas e a mobilidade 
dos artistas europeus. Além disso, a rede pretende tornar-
se uma voz na formação das políticas culturais europeias. 
Nesta reunião de Aveiro participarão cerca de 40 
representantes de cidades e instituições culturais de toda 
a Europa envolvidas, no passado, presente e futuro, em 
processos de candidatura ao título de CEC. 
O programa da reunião terá como temática central a 
avaliação dos impactos da Cultura no desenvolvimento 
social dos territórios, sendo dada particular ênfase à 
relação das práticas culturais com a melhoria dos níveis de 
saúde e bem-estar das populações. 
Ao integrar e acolher esta conferência, Aveiro 
2027 constitui, durante estes dias, uma plataforma 
de cruzamento de conteúdos, equipas e peritos, 
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CULTURE NEXT
DE 12 A 14 DE OUTUBRO 
AVEIRO ACOLHE A 8A 
CONFERÊNCIA DA REDE 
CULTURE NEXT, DA QUAL É 
MEMBRO FUNDADOR. 

designadamente a New European Bauhaus conference - 
NEB Goes South, a recentemente  criada  EIT for Culture 
& Creativity, o encontro internacional Tandem  Europe,  
destacando-se, ainda, a presença do MESOC consortium. 

https://culturenext.eu/


EN
A Culture Next is a network founded in 2017 by ten 
European cities, current and former candidates of 
European Capital of Culture (ECC) with the mission 
to support cities implementing a culturally-led urban 
development programmes and policies, taking advantage 
of experiences, participatory processes and collaborations 
established during the preparation of ECC application.
The aim is to achieve greater European recognition of 
culture as a sustainable development engine and to expand 
existing European cultural cooperation frameworks. The 
network’s programme focuses on empowering member 
organizations, organizing annual conferences and 
meetings, and developing a platform for promoting member 
cities, as well as facilitating collaboration between them and 
the mobility of European artists. Furthermore, the network 
aims to become a voice in shaping European cultural 
policies.
About 40 representatives of cities and cultural institutions 
from all over Europe will participate in this meeting in 
Aveiro, involved, in the past, present and future, in the 
application processes for the title of ECC.
The meeting’s programme will have as its central theme, 
the assessment of Culture impacts in territories’ social 
development, with particular emphasis to the relationship 
between cultural practices and the improvement of the 
levels of health and well-being of the populations.
By integrating and hosting this conference, Aveiro 2027 
constitutes, during these days, a platform for the crossing 
of contents, teams and experts, namely the New European 
Bauhaus conference - NEB Goes South, the recently 
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CULTURE NEXT
FROM 12TH TO 14TH OF  
OCTOBER, AVEIRO HOSTS 
THE 8TH CONFERENCE 
OF THE CULTURE NEXT 
NETWORK, FROM WHICH IT 
IS A FOUNDING MEMBER

created EIT for Culture & Creativity, the international 
Tandem meeting Europe, with emphasis on the presence 
of the MESOC consortium

https://culturenext.eu/


PT
Antigos Alunos da UA voltam a encontrar-se na 
Aveiro Tech Week.
A Universidade de Aveiro promove um novo encontro 
dedicado aos antigos alunos, num evento que será também 
marcado pela entrega das medalhas aos graduados há 25 
anos, incluirá debates (‘Talks’) dentro da temática Alumni@
Tech Week e o lançamento de uma plataforma tecnológica 
dedicada aos antigos alunos - UAveiro Alumni. Os 
antigos alunos têm também a oportunidade de estender 
o convívio através da participação num almoço de 
confraternização.
Não tendo havido cerimónia desde 2019, devido 
à pandemia, estarão incluídos nesta sessão de 
homenagem os graduados que completaram os 25 anos 
em 2020, 2021 e 2022.
“Os antigos alunos representam um valor inestimável para 
a Universidade de Aveiro e, como tal, será uma honra 
acolhê-los neste dia, que certamente contribuirá para 
reforçar as ligações à sua alma mater!”, refere o Vice-
reitor para a Cooperação na UA, João Veloso, também 
responsável pela relação da UA com os Antigos Alunos.
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ENCONTRO 
ANTIGOS 
ALUNOS DA 
UNIVERSIDADE 
DE AVEIRO
BY UA

EN
Former UA Students meet again at Aveiro Tech Week.
The University of Aveiro promotes a new meeting dedicated 
to alumni, in an event that will also be marked by the 
delivery of medals for those who graduated 25 years ago, 
will include debates (‘Talks’) within the Alumni@Tech Week 
theme and the launch of a technological platform dedicated 
to former students - UAveiro Alumni. Former students 
also have the opportunity to extend their socializing by 
participating in a fellowship coffee-break.
Since there has been no ceremony since 2019, due to the 
pandemic, graduates who turned 25 in 2020, 2021 and 
2022 will be included in this tribute session.
“The former students represent an inestimable value for 
the University of Aveiro and, as such, it will be an honor to 
welcome them on this day, which will certainly contribute 
to strengthening the links to their alma mater!”, says the 
Vice-Rector for Cooperation of the University of Aveiro, 
João Veloso, also responsible for the relationship with the 
Alumni.

ALUMNI UNIVERSITY OF AVEIRO MEETING

15.OUT
14:00 – 16:30

@ EDIFÍCIO ATLAS / ATLAS BUILDING



evento realizado 
com o apoio de:
EVENT ORGANIZED WITH THE SUPPORT FROM:



TECHDAYS AVEIRO 
Building Our Future
10-16 OUT
www.techdays.pt 
 

CRIATECH 
Criatividade Digital e Tecnologia
10-15 OUT
www.criatech.pt 
 

PRISMA 
Art Light Tech
14 -15 OUT
prisma.aveiro.pt 

SAIBA TUDO EM / KNOW MORE AT:

WWW.AVEIROTECHCITY.PT

OBRIGADO.
THANK YOU.

http://WWW.AVEIROTECHCITY.PT

