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José Ribau Esteves

“E nós, entidades públicas, somos o motor auxiliar e procuramos ser 
bons, ter qualidade, ser presentes e ter dinamismo, que acompanhe 
com qualidade e inteligência, dando as condições necessárias para 
as nossas empresas continuarem no caminho certo e serem, cada 
vez mais, empresas de Aveiro pelo mundo inteiro.”

“Sr. Presidente da AIDA, Sr. Presidente da Agência Nacional de Inovação, minhas 
senhoras e meus senhores, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao 
nosso Parque de Feiras, ao nosso TechDays e ao nosso Congresso Internacional 
de Negócios.

Uma palavra muito especial à AIDA, pela iniciativa, pela vida e por sermos 
parceiros. Nós somos sócios desta empresa que gere o Parque de Feiras. Uma 
empresa que já foi má, passou a ser boa e que agora tem que morrer. Vejam lá 
que a lei da vida tem destas coisas. Estamos a acabar com a nossa empresa, que 
é 51% da Câmara e 49% da AIDA, porque a lei manda. A empresa, que foi mal 
governada durante alguns anos e acabou com a sentença de morte. Temos uma 
aliança muito importante, na dinamização deste Parque, por isso a entidade nova, 
que vai substituir a atual, que está em fase de liquidação, continuará a contar com 
esta parceria.

Esta parceria é para nós muito importante, em várias divisões. 

No nosso Município e na nossa Região, o motor principal são as empresas. São 
elas que criam riqueza, são elas que geram emprego. E nós, entidades públicas, 
somos o motor auxiliar e procuramos ser bons, ter qualidade, ser presentes e 
ter dinamismo, que acompanhe com qualidade e inteligência, dando as condições 
necessárias para as nossas empresas continuarem no caminho certo e serem, 
cada vez mais, empresas de Aveiro pelo mundo inteiro.

Este é o grande desafio, além do mais, do dia de hoje, pelas reflexões que aqui 
passarão. Mas é também o grande desafio a que Aveiro tem conseguido responder: 
não começámos agora a internacionalizar, estamos há muito internacionalizados, 
mas sabemos bem que temos muito mundo para conquistar e crescimento para 
continuar a fazer.

Temos um gosto muito especial em acolher este Congresso, nestes três dias de 
TechDays, no nosso Parque e em sermos parceiros da Associação Industrial do 
Distrito de Aveiro, com a certeza de que continuaremos a ser, nesta aposta de 
crescimento, de fazer bem e da junção da dimensão público-privada. 
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Procuramos assim atingir com sucesso a nossa aposta final, que é prosseguirmos 
no crescimento do índice de felicidade dos nossos concidadãos, a cada dia. 

Espero que a conversa seja boa, útil, motivadora, para prosseguirmos este caminho 
de crescimento em conjunto. 

Desejar ainda à Associação Industrial do Distrito de Aveiro, boa vida, fortaleza e 
crescimento, nesta lógica em que estamos todos juntos e em que o associativismo 
tem um papel fundamental, seguramente reinventado, refortalecido e articulado 
com a nova realidade dos clusters.

Bom congresso e um bom dia a todos. 

Muito obrigado.”
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