
 
 

 

TECH4INNOV: O Presente e o Futuro da Inovação 

29 de março, Europarque 

Inscreva-se aqui. 

Consulte mais informações, aqui. 

 

 

EDU@TECH/ Ação de demonstração: Escola Secundária André de Gouveia, em Évora 

TECH@TALK | Anfiteatro 

Público 

• Alunos 11º e 12 ano das áreas: Ciências e Tecnologias, Humanidades, Ciências 

Sócioenonómica; Cursos Profissionais: Desporto, Gestão de Equipamentos Informáticos, 

Produção Agropecuária, Interpretação Ator e Atriz, Psicossocial e Audiovisuais (ensino regular) 

• Alunos em geral da Escola Secundária André de Gouveia 

 

 

Entidade: POCITYF 

Projeto: POCITYF - Transição energética das cidades históricas 

Descrição: POCITYF é um projeto smart cityfinanciado pela UE que ajudará as cidades históricas 

a tornarem-se mais verdes, mais inteligentes e mais habitáveis, respeitando o seu património 

cultural e atendendo às necessidades dos seus cidadãos. Ao implementar e testar os Distritos 

de Energia Positiva nas suas 8 cidades, o POCITYF apoiará a Europa na corrida para se tornar o 

primeiro continente neutro em carbono até 2050. 

Tech@Talk 

Tema: POCITYF - Transição energética das cidades históricas 

Meet With Us 

• Material Exposição: rollup, material de comunicação e eventualmente protótipos já 

desenvolvidos (telhas fotovoltaicas,etc) 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCMo4xkRtFWKnNkVhqc2K60yb_l1O3Ykr1Wz0LtB_RhPFAYg/viewform
https://www.ani.pt/pt/noticias/not%C3%ADcias-ani/tech4innov-o-presente-e-o-futuro-da-inova%C3%A7%C3%A3o/
https://ag4evora.edu.pt/website/index.php/contactos/1-escola-secundaria-andre-de-gouveia-sede-do-agrupamento
https://pocityf.eu/


Entidade: Fablab ÉvoraTech 

Projeto: Prototipagem e modelação rápida 

Descrição: Conjunto de projetos de desenho 3D, corte a laser e maquinação CNC. 

Tech@Talk (leva pen) 

Tema: O que é um FabLab? 

Meet With Us 

• Material Exposição: maquete, jogo, 1 impressão 3D, 1 gravação a laser, 2 peças de 

CNC 

 

Entidade: PISTA 

Projeto: PISTA DIGITAL - Sistema Inteligente de Monitorização de Turismo Sustentável 

Descrição: A plataforma PISTA Digital é um sistema inteligente que pretende mionitoriar vários 

indicadores relativos à sustentabilidade do turismo da região Alentejo. 

Tech@Talk (leva pen) 

Tema: PISTA DIGITAL - Sistema Inteligente de Monitorização de Turismo Sustentável 

Material: projetor de vídeo; som e acesso à internet 

Meet With Us 

• Material Exposição: 2 RoolUp; computador portátil + Monitor + colunas de som 

 

Entidade: STARTUP LABWARE 

Projeto: Startup Labware – Programa de Aceleração de Transformação Digital para Cidades 

Inteligentes 

Descrição: O Startup LABWARE está estruturado de forma integrada, ao promover o 

desenvolvimento de várias iniciativas tendo por base uma análise do estado da arte em termos 

urbanos e tecnológicos, para o desenvolvimento de soluções para cidades inteligentes e 

identificar oportunidades de negócio e projetos que possam ser desenvolvidos nos centros 

urbanos de pequena a média dimensão. Está presente uma articulação entre tecnologia e 

conhecimento, uma aproximação à ciência e ao desenvolvimento social. Com a análise do estado 

da arte e o estímulo ao empreendedorismo qualificado e multidisciplinar junto da academia, 

prevê-se o desenvolvimento de uma comunidade local, colaborativa, assente em digital 

Champions e infraestruturas de uso partilhado, que potenciem lideranças tecnológicas e alicerce 

um movimento de criação recorrente de novas micro soluções e iniciativas de criação de 

empresas, para uma resposta adaptativa e continuada aos desafios da gestão das cidades. 

Tech@Talk  

Tema: Startup Labware 

https://www.fablabs.io/labs/fablabvoratech
https://pista.hpc.uevora.pt/pista-digital
https://startup.alentejo.pt/


Meet With Us 

• Material Exposição: Se possível necessitamos de uma parede para colar cartazes. 

Iremos levar os nossos computadores para realizar demonstrações. 

 

 

 

Entidade: UNIVERSIDADE ÉVORA 

Projeto: A inovação na Universidade de Évora 

Descrição:  

Tech@Talk  

Tema:  

Meet With Us 

• Material Exposição:  

 

 

https://www.uevora.pt/

