
 

 
Innovating Portugal 

“Sustainability: Portuguese solutions for a better Future” 
 

 
O evento ultrapassou as nossas expectativas. O AICEP reuniu um conjunto de agentes económicos 
britânicos, ou a operar no Reino Unido, que mostraram interesse em explorar oportunidades de 
colaboração. 
 
Da parte das entidades portugueses presentes, houve um grande esforço para explicar, com realismo, as 
oportunidades, dificuldades, desafios e ambição dos projectos que se estão a desenvolver. É nossa 
impressão que isso foi bem percebido pelos restantes parceiros. 
  
No que diz respeito ao projecto da U.Porto, houve possibilidade para o divulgar, para se estabelecerem 
contactos com empresas britânicas de tecnologias marítimas e para se explorar uma oportunidade de visita 
a projectos análogos. 
  
Cumprimentos 
 
Jorge Gonçalves 
Vice-Reitor Univ Porto 
 
 
  
Uma nota breve com o duplo objectivo  de expressar o meu profundo agradecimento pelo convite e 
possibilidade de participação que tive nos eventos dos dias 1 e 2 e principalmente para os felicitar pela 
excelente organização e qualidade do evento de ontem. 
  
O conceito das "work shops" foi  extremamente bem pensado, pois permitiu interactividade constante entre 
todos os participantes de cada mesa e posteriormente um "net working" muito melhor direccionado. 
   
Manuel Teves Costa 
  
Venture Capital & Corporate Governance Adviser 

 
__________________________________________________________________ 

   
Relativamente à operação, a nossa percepção não podia ser melhor. Como pequena empresa que 
somos este é claramente um instrumento muito importante para podermos adquirir alguma 
notoriedade adicional em mercados onde não estamos presentes, e a interacção com alguns "opinion 
makers" destes mercados é concerteza uma ferramenta muito importante na divulgação do nome das 
nossas empresas, produtos e serviços. Pareceu-nos que o modelo pode funcionar, reforçando-se na 
medida do possivel a presença desses mesmos "opinion makers" face ao peso das instituições 
financeiras, também ela importantes nos projectos de internacionalização, para reforçar o potencial 
de parcerias resultantes destas acções. 
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Enfim, resta-me agradecer uma vez mais o convite e a confiança depositada para a moderação da 
discussão na nossa mesa, esperando ter correspondido ao esperado. 
  
Melhores cumprimentos 
  
Carlos Freire de Oliveira 
VentilAQUA 
 
  
As nossas expectativas quando convidados para eventos organizados pela AICEP no Reino Unido são, a 
priori, elevadas considerando o nível de excelência e eficiência aos quais esta Associação nos tem vindo a 
habituar pelas iniciativas ocorridas no passado. O projecto "Innovating Portugal 2010" é um caso evidente 
de uma iniciativa de sucesso que contribui de uma forma assertiva e objectiva para a divulgação de 
Portugal no Reino Unido.  
  
Contudo é de destacar que a última conferência do "Innovating Portugal 2010"  sobre o mote "Sustainability: 
Portuguese Solutions for a better Future" proporcionou, mais uma vez, a divulgação de alguns casos de 
sucesso de empresas portuguesas cujas características como a versatilidade, capacidade de resposta 
e níveis de inovação e tecnologia surpreendem pela positiva os mercados no exterior. Por outro lado o 
próprio tema da conferência pela sua actualidade e relevância incutiu a participação activa de todos os 
elementos presentes nas round tables, mesmo daqueles (nos quais me integro) para quem a temática não 
fosse do seu domínio. 
  
Mais uma vez da nossa parte transmitimos o nosso reconhecimento e felicitações à AICEP! 
  
Com os melhores cumprimentos, 
Frederico Camilo Alves 
frederico.alves@millenniumbcp.pt | www.millenniumbcp.pt 
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No que  se  refere ao meu parecer  sobre a acção: Considero estas  iniciativas extremamente úteis para o 
estabelecimento  de  relações  comerciais  entre  empresas  portuguesas  e  estrangeiras,  nomeadamente  de 
mercados muito sofisticados e dinâmicos. A AICEP, ao veicular de forma altamente profissional e credível o 
que  de  melhor  e  mais  inovador  se  faz  em  Portugal,  cria  o  ambiente  apropriado  par  um  correcto 
posicionamento e valorização das empresas nacionais e para o estabelecimento de relações com parceiros 
internacionais. 
 
Melhores cumprimentos, 
Renato Pereira 
Mobi‐e 
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