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Aveiro, 23 de março de 2022 

 

NOTA DE IMPRENSA 

 

Comitiva da CI Região de Aveiro visita Expo Dubai 2020,  

reúne com Embaixador de Portugal e realiza diversos contactos institucionais 

 

A comitiva da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA) terminou 

hoje a sua viagem ao Dubai, com a chegada a Lisboa ao final da manhã. 

A comitiva da CIRA visitou a Expo Dubai 2020, tendo dedicado o dia 20 e uma 

atenção especial ao Pavilhão de Portugal onde foi recebida pelo Diretor do Pavilhão, 

tendo os onze Presidentes de Câmara assinado o livro de honra do Pavilhão de 

Portugal. De forma organizada foram visitados os Pavilhões da Alemanha, Arábia 

Saudita, Kazaquistão, Suécia, Suiça, entre vários outros. 

 

Foi realizada uma reunião com o Embaixador de Portugal nos Emiratos Árabes 

Unidos (EAU), no dia 21 em Abu Dhabi, tendo como temas principais a cooperação 

institucional entre Portugal e os EAU e as oportunidades de negócio para as empresas 

da Região de Aveiro e de Portugal. 

 

Uma visita muito relevante foi ao Centro Espacial do Dubai, no dia 22, uma 

entidade com um caráter diferenciador, que concebeu, produziu, lançou e gere 

satélites, entre outras atividades ligadas ao espaço e ao apoio à gestão do território, e 

que tem uma política de trabalho em cooperação aberta ao mundo, tendo sido 

referenciadas oportunidades para a Universidade de Aveiro e para empresas da 

Região de Aveiro de várias áreas nomeadamente das TICE e da robótica. 
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A dimensão multicultural do Dubai e dos EAU é uma marca distintiva que a 

delegação da CIRA fez questão de conhecer, com vários dos contactos realizados, em 

especial no dia 22 no “Sheikh Mohammed Centre for Cultural Understanding”, que 

promove a história das gentes que vivem no Dubai e as culturas das suas múltiplas 

proveniências, num respeitador equilíbrio de convivência pacífica e contributiva para 

a riqueza cultural do Emirato e para a estratégia de promoção turística, sendo uma 

experiência muito interessante para um território como é a Região de Aveiro onde a 

multiculturalidade ganha cada vez mais Cidadãos e importância cultural e social.  

 

Anexamos fotos. 

 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 

Gabinete de Comunicação da CI Região de Aveiro 


