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A 1 de Junho 
2017 a NAUTA 
comemorou o 
25º aniversário 
em Portugal, 
com a presença 
de cerca de 200 
convidados de 
vários quadrantes 
da sociedade e 
geografias, como 
o Presidente
da Câmara de
Aveiro, Eng.º
Ribau Esteves, a
Dr.ª Elisabete Rita,
da AIDA, ou a
Eng.ª Maria João
Conde da APSEI.

Sendo a NAUTA a empresa líder 
na distribuição e suporte total no 
mercado da segurança eletrónica 
em Portugal, com presença em 
vários países, a larga maioria dos 
assistentes foram clientes integra-
dores de sistemas e projetistas, de 
todo o Portugal e Espanha.

O evento foi realizado no novo 
edifício do Cais Criativo da Costa 
Nova – Aveiro, com fabricantes 
como a BOSCH, SAMSUNG, SONY, 
TEXECOM, SIEMENS, AUDIO-TECH-
NICA, KENTEC/HOCHIKI e DAHUA, 
entre outros.

Foram momentos de excelen-
te convívio, que começaram às 

17H30 no deck superior do edifí-
cio com vista para o oceano, com 
DJ, degustação de bebidas regio-
nais e bar aberto.

Às 20H começou o Jantar de Gala, 
com a entrega de lembranças aos 
colaboradores que completaram 
20, 15 e 10 anos de empresa em 
2017, assim como aos 4 parceiros 
que há mais tempo interagem 
com a NAUTA.

Foi extremamente interessante 
verificar dados quantitativos apre-
sentados pelo CEO da NAUTA, Dr. 
Carlos Dias, como a quantidade de 
cabos vendidos todos os anos, que 
completam +23 voltas ao mundo 
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a cada ano, as + 55.000 câmaras de 
videovigilância vendidas nos últimos 
2 anos, o meio milhão de artigos pro-
cessados todos os anos ou as imensas 
obras em execução em vários países.

Pelas 22H começou o fantástico espe-
táculo privado com Rita Guerra e a sua 
banda, que permitiu recordar os +25 
anos de carreira da artista portuguesa.

Esta foi uma das formas da equi-
pa NAUTA agradecer à sociedade e 
stakeholders tudo o que significam 
25 anos de atividade em Portugal e a 
forma sempre inovadora de estar no 
mercado. {01} Brinde · {02} Equipa NAUTA com Rita Guerra {03} Rita Guerra com Drº Carlos 

Dias e Família
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