
Presidente da AICEP na China para encerrar cerimónia do programa 

“Seeds for the Future”, uma parceria com a Huawei 

 

Lisboa, 14 de julho de 2016. O Presidente da AICEP, Miguel Frasquilho, desloca-se à China 

amanhã, 15 de julho, para estar presente na cerimónia de encerramento do programa 

“Seeds for the Future”, que seleciona estudantes de Engenharia Eletrotécnica, Informática e 

de Comunicações em Portugal para uma experiência na sede da Huawei, em Shenzhen.   

Esta parceria entre a AICEP e a Huawei, líder mundial em soluções de tecnologias de 

informação e comunicação (TIC), foi assinada em 2014 e vai já na sua segunda edição. Este ano 

foram selecionados dez estudantes do Instituto Superior Técnico, Universidade de Aveiro e 

Instituto Politécnico de Leiria.  

Durante duas semanas, os universitários têm a oportunidade de interagir com os engenheiros 

especializados da Huawei, na sua sede, visitar os laboratórios de investigação e 

desenvolvimento, assistir à demonstração de várias soluções inovadoras e apreender no 

terreno as competências necessárias para o sucesso na área das TIC. Além disso, os estudantes 

também passam por uma experiência de imersão cultural e de introdução ao mandarim, em 

Pequim, num ambiente multicultural e criativo.  

Miguel Frasquilho visita, ainda, a sede da Huawei. “O Programa ‘Seeds for the Future’ da 

Huawei é uma excelente iniciativa e uma oportunidade para os nossos jovens estudantes 

universitários desenvolverem as suas capacidades e experiência num contexto real e de forte 

dinâmica. Esta parceria tem vindo a sedimentar o relacionamento e o compromisso entre a 

Huawei e Portugal”, diz o Presidente da AICEP. 

“Este programa reflete o nosso contínuo compromisso com a sociedade portuguesa e com a 

indústria das TIC. Acreditamos que estamos a contribuir ativamente para o desenvolvimento 

das TIC em Portugal, sendo esta uma oportunidade única para enriquecer o curriculum e 

expertise destes estudantes. O programa reflete também a parceria forte com a AICEP e com 

as instituições de ensino superior em Portugal” diz Chris Lu, Country Director da Huawei 

Portugal.  
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