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COTEC Innovation Summit 2022 
 
Caro Presidente da Camara Municipal de Aveiro, Eng. Ribau Esteves  
Caros Membros da Direcção e Associados COTEC, 
Senhoras e Senhores, 
 
Bem-vindos ao 19.º COTEC Innovation Summit 2022, na cidade de Aveiro. 
 
A palavra Inovação, porque repetida muitas vezes no discurso público, tem vindo a tornar-se 
perigosamente consensual, no sentido de uma competência e prática adquiridas pelas 
empresas.  
 
Ora, a inovação não é consensual porque ainda não é uma prática e cultura generalizada nas 
empresas; e ainda menos reflectida no valor produzido na economia. 
 
Falar de inovação é positivo, discutir inovação também, mas devemos evitar cair no erro de 
“domesticar” o conceito ao ponto de se tornar inofensivo e assim, falhar o seu propósito: criar 
MUDANÇA. 
 
É de Mudança que estamos aqui para discutir.  
 
De um PONTO DE INFLEXÃO, um contexto complexo e de mudança sistémica e estrutural 
da vida colectiva e da organização económica global.  
 
Um PONTO DE INFLEXÃO no nosso desenvolvimento como economia aberta ao mundo. O 
progresso social que ambicionamos só poderá ser mantido pela nossa capacidade de gerar 
riqueza económica e de competir num mundo conectado, de feroz concorrência global!  
 
Mas também um PONTO DE INFLEXÃO na CULTURA do país. Porque só poderemos 
progredir se tivermos mais ambição, mais confiança em nós mesmos, acreditar que com 
talento, criatividade e uma ponta de audácia podemos fazer diferente e melhor que os outros.  
 
A agenda desta conferência tenta dar sentido à análise deste contexto complexo através um 
sistema de ideias articulado entre si - INDUSTRIALIZAÇÃO, SUSTENTABILIDADE, 
CONHECIMENTO e COMPETITIVIDADE. Cada painel será enquadrado por um ‘igniter’ que 
fará o enquadramento do tema e lançará as linhas orientadoras do debate. Os oradores irão 
trazer-nos as suas experiências e perspectivas da inovação aplicada em diferentes sectores, 
mercados, processos.  
 
Sabemos que o vosso tempo é precioso e por isso queremos proporcionar-vos conteúdo de 
utilidade prática, que possam levar daqui para as vossas empresas e discutir com as vossas 
equipas. Este é o timbre da COTEC, que é o timbre dos nossos empresários: assentes ‘na 
terra’, a contemplar o futuro, mobilizando recursos para a inovação e a mudança. 
 
É também aqui que se manifesta o poder da COTEC: somos detentores de um capital de 
conhecimento pensado e praticado ao longo de mais de 18 anos de vida, passámos juntos 
por muitas e diversas crises e ameaças; 
 
E aqui estamos, em Aveiro de 2022, conscientes e empenhados em mobilizar a nossa 
inteligência colectiva para gerir as novas configurações empresariais, sociais e de mercado. 
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Obrigado pela vossa presença; estou convicto que darão por bem empregue a deslocação e 
o vosso tempo aqui em Aveiro.  
 
Obrigado. 


