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Dimensão e suporte
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Entidade detentora

Presidência da República

Produtor

Portugal. Presidência da República

Autor intelectual

Luís Filipe Catarino (1971-

Âmbito e conteúdo

O Presidente Cavaco Silva e Maria Cavaco Silva são cumprimentados no aeroporto de Estocolmo pela
Princesa Herdeira Victoria e do Príncipe Daniel.
Encontro com os Reis da Suécia, o Rei Carl XVI Gustavo e a Rainha Sílvia da Suécia, no Palácio Real.
Cerimónia oficial de boas-vindas, com honras militares.
Encontro com o Primeiro-Ministro sueco, Fredrik Reinfeldt. Declarações à imprensa.
Banquete oferecido pelos Reis da Suécia em honra do Presidente da República Portuguesa e Maria
Cavaco Silva.
Encontro com o Presidente do Parlamento, Per Westerberg.
O Presidente da República, juntamente com o Rei da Suécia, preside à sessão de encerramento do
Seminário Económico luso-sueco.
Deslocação à Câmara Municipal de Estocolmo para visita à mostra da ação de cooperação empresarial
na área do design entre Portugal e a Suécia.
Almoço oferecido pela presidente da Câmara Municipal de Estocolmo, Margareta Björk.
Deslocação a Kista, a Cidade da Ciência, para visita à sede da Ericsson onde assiste à apresentação de
vários projetos na área da inovação sueca.
Receção de retribuição oferecida pelo Presidente da República e Dr.ª Maria Cavaco Silva em honra dos
Reis da Suécia, onde atuou a fadista Cuca Roseta.
Receção em honra da comunidade portuguesa. Intervenção do Presidente da República e agraciamento
de membros da comunidade portuguesa com condecorações nacionais.
Reunião do Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, com os líderes das principais empresas
suecas, num pequeno-almoço de trabalho, na residência da Embaixada de Portugal.
Visita ao Ideon Gatewaye, em Lund, para apresentação da região de Brunnshög e de projetos na área da
investigação e desenvolvimento.
Visita ao Turning Torso, em Malmö, para apresentação do planeamento urbano da cidade, do edifício
inteligente E.ON Sustainability Bulding e outros projetos em curso.

Nome de pessoa

Silva, Aníbal António Cavaco. 1939-, Silva, Maria Alves da Silva Cavaco. 1938-

Nome comum

Cooperação entre empresas, Distinção honorífica, Inovação, Investigação e desenvolvimento

Nome geográfico

Suécia
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