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Manuel Pinho

Ex-Ministro da Economia, elogia o espírito empreendedor 

Aveirense

1º Fórum Empresarial da Região de Aveiro junta empresários e individualidade da vida política 

e económica regional e nacional.

Panorâmica geral do auditório do Centro Cultural de Ílhavo

Valdemar Coutinho

“...O futuro passa também pela realização de parcerias e co-

operação entre empresas que permitem às mesmas ganhar 

dimensão e... capacidade negocial e pelo associativismo, 

uma vez que o aumento de representatividade das empre-

sas é uma inegável mais valia...”

Manuel Assunção

“...O que está a ser feito pelas autarquias e pela UA – com o 

apoio da AIDA – no sentido da criação de uma incubadora 

em rede, garantindo factores de escala e maior densidade 

tecnológica, deve ser registado como um exemplo do cami-

nho a seguir...”

Mira Amaral

“...O distrito de aveiro é extraordinariamente dinâmi-

co, mas está sujeito a uma grande e acrescida concor-

rência no quadro da economia global...”

Ribau Esteves

“...Reforça a importância da parceria e interacção existente entre a 

GAMA, a Universidade de Aveiro e a AIDA, permitindo desenvolver 

novas capacidades ao nível da gestão e desenvolvimento de opor-

tunidades...”

Alfredo Marques

“... A região de Aveiro é, reconhecidamente, dinâmica e em-

preendedora, assumindo uma posição de destaque... No 

desenvolvimento económico do país, facto confirmado por 

dados económicos disponibilizados pelo INE...”



Luís Filipe Costa

“... O futuro da região exige um esforço inten-

so... e as empresas estão indiscutivelmente no 

centro desse esforço. O espírito construtivo e a 

atitude positiva são elementos cruciais para 

o sucesso...”

António Nogueira Leite

“...Independentemente da sua dimensão, 

as empresas têm que investir mais em IDT 

e inovação empresarial, apostando em par-

cerias com os centros de saber...”

Rui Nuno Baleiras

“...O QREN está de portas abertas para todos... 

A sociedade portuguesa tem agora a oportuni-

dade de realizar os investimentos que possam 

fazer a diferença para o desenvolvimento do 

país...”

Fernando Rocha

“... É necessário que as empresas e o 

meio exterior coloquem desafios à Uni-

versidade...”

Francisco Van Zeller

“...O associativismo representa aqui um papel 

preponderante, na defesa e representação dos 

interesses dos empresários. É uma partilha de 

meios colocados à disposição de todos, de for-

ma económica e adaptados à região...”

Homenagem Dr. Albertino Oliveira

Dr. Albertino Oliveira homenageado pela AIDA pelos anos ao serviço 

da Associação e dos empresários.

Almeida Henriques

“...A região Centro orgulha-se da criação do lançamento do 

programa smart energy, que dá resposta às questões energé-

ticas... ambicionando um lugar de liderança no segmento da 

energia. o Pacto para a Nova Centralidade... É apoiada por mais 

de 120 organizações regionais, corrobora a ideia de que “a união 

faz a força...”

Nelson Souza

“...Na primeira fase de concursos, foram aprovados 543 projec-

tos POFC - Programa Operacional Factores de Competitividade, 

na vertente de incentivos às empresas... Em termos sectoriais há 

uma evidente predominância da indústria. O peso da Região 

Centro é indiscutível, absorvendo 46 % do investimento total, 

liderando em termos nacionais ao nível das verbas distribuídas 

pelo POFC...”

Luís Santos

“... É objectivo do programa mais do Banco Santan-

der fomentar o aumento das empresas que benefi-

ciam de apoios comunitários, de forma a promover 

o respectivo crescimento, a adopção de TIC’s e o es-

tímulo da inovação...”

António Silva

“... O desenvolvimento sustentado da economia portu-

guesa depende de uma resposta eficaz às exigências 

da internacionalização, e exige uma perfeita articu-

lação entre todos os  intervenientes, em particular as 

empresas e as entidades públicas...”




