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Fernando Paiva de Castro

“O facto do tema [internacionalização] ser recorrente, não quer dizer
que não existam novidades e novas perspetivas que tenham que ser
abordadas e discutidas, para que efetivamente a nossa ação nos mercados externos, ou quem tenha que vir até nós, seja tratado de forma
eficiente e eficaz.”

“Muito bom dia a todos,
Começo por saudar o sr. Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, José Ribau
Esteves e agradecer-lhe as palavras amigas e, que acredito sinceras, que dirigiu
nesta abertura, em particular à atividade da AIDA.
Também estamos aqui para colaborar com a Câmara Municipal de Aveiro, bem
como, com todas as entidades que se proponham a valorizar a Região e o Distrito.
É essa a nossa ambição, e em particular, a valorização do tecido empresarial e dos
empresários.
SESSÃO de ABERTURA
José Ribau Esteves
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Quero saudar todos os distintos oradores e membros dos painéis, que se
dignificaram a aceitar o nosso desafio, vindo hoje até este espaço.
Saúdo os dignificos convidados, que são muitos, representantes de entidades
públicas e diplomáticas até.
Uma palavra ainda às corajosas e corajosos empresária(o)s, aos colegas em
representação de outras associações industriais.

SESSÃO de ABERTURA
José Carlos Caldeira

i painel
Os Novos Desafios para
a Internacionalização
António Silva

Caros membros dos órgãos sociais da AIDA e outros associados.
Órgãos de comunicação social, minhas senhoras e meus senhores,

i painel
As oportunidades de
negócio no mercado
da Alemanha
Simeon Ries
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As oportunidades de
negócio no mercado
dos E.U.A.
Graça Didier

Começo por agradecer a vossa presença, seja porque aceitaram o desafio para
nos virem transmitir os vossos testemunhos, seja porque vêm para nos ouvir, ou
porque vêm na perspetiva de estabelecer parcerias, reforçar laços, ou por outros
motivos. Todos são muito bem-vindos a este evento e desejamos que no final as
vossas expectativas sejam totalmente correspondidas.
Descansem, pois não vou fazer uma intervenção de fundo. Serão apenas meras
palavras de contexto, acerca do tema da internacionalização dos negócios. Este
tema quer-se abordado por quem tem conhecimentos de causa e coisas valiosas a
transmitir, o que não é o meu caso.
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Por isso, tivemos o cuidado de convidar ilustres pessoas para aqui estar e, portanto,
o espaço de audição será para os oradores. Por outro lado, da parte da tarde terei
que usar de novo a palavra, antecedendo a intervenção do Secretário de Estado da
Internacionalização.
Ora, direi apenas meras palavras de enquadramento porque o tema da
internacionalização de negócios pode ser abordado em várias vertentes, é vasto,
e não é possível debate-las todas hoje, em profundidade, num evento com estas
características. Ainda assim, isso não retira a oportunidade de hoje nos focarmos
em alguns aspetos. Por outro lado, a internacionalização não nasceu ontem. Vem
sendo debatido há anos, para não falar da época descobrimentos, há séculos atrás.
O facto do tema ser recorrente, não quer dizer que não existam novidades e novas
perspetivas que tenham que ser abordadas e discutidas, para que efetivamente a
nossa ação nos mercados externos, ou quem tenha que vir até nós, seja tratado de
forma eficiente e eficaz. É por isso aqui estamos hoje.

i painel
As oportunidades de
negócio no mercado
da França
Géraldine Dussaubat

i painel
Testemunho do
Empresário
Jorge Santiago

A AIDA tem experiência em mais de um quarto de século, na “pro-internacionalização”
da economia. A dimensão e importância do tecido empresarial do Distrito de Aveiro,
assim o exigem.
Foi, portanto, nesta perspetiva, que decidimos fazer este congresso, coincidindo
com o evento do TechDays, que se vem afirmando na área das tecnologias.

iI painel
A Economia Portuguesa:
Passado e Futuro
Rui Rio

Ii painel
Fernando Alfaiate

Daí que o distrito se tenha afirmado um pólo nessa área. O papel que as tecnologias
de informação e comunicação têm assumido em todos os setores da nossa atividade,
é fundamental, pelo que também poderão ser enquadrados e vistos como serviços
e elementos a exportar.
Agradeço mais uma vez a vossa presença e renovo o propósito de que o evento
seja bem-sucedido, que resulte para todos, e que as vossas expectativas sejam
correspondidas.
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Vamos dar continuidade aos trabalhos, passando desde já a palavra ao orador
seguinte.
Muito obrigado!”
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