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MANHÃ
09H30 ABERTURA INSTITUCIONAL

§ Presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes
§ NOVA Cidade, NOVA Information Management School, Miguel de Castro Neto | Apresentação
§ Vice-presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, António Almeida Henriques

10H30 Pausa para café

11H00 SMART CITIES E INTELIGÊNCIA URBANA - GOVERNAÇÃO
§ Intervenção de enquadramento do tema – NOVA IMS, Miguel de Castro Neto|Apresentação
§ A visão PT de Smart Cities, Raúl Bordalo Junqueiro|Apresentação
§ Governação na era das Smart Cities: tendências nacionais e internacionais, CEiiA City Lab, Catarina

Selada | Apresentação
§ Experiências Municipais | Abrantes: Apresentação - Vídeo | Águeda: Site | Faro: Apresentação |

Torres Vedras: Apresentação | Viseu: Apresentação - Vídeo

13H00 Intervalo para almoço (livre)
TARDE
14H30 OS GRANDES DESAFIOS – DEBATE INSTITUCIONAL

§ Presidente da Associação dos Comerciantes da Região do Algarve, Álvaro Viegas
§ Presidente da CCDR Algarve, Francisco Serra
§ Reitor Universidade do Algarve, António Branco
§ Moderador: Carlos Lobo – EY

15H30 SESSÃO DE IDEAÇÃO
OUTPUT
Relatório state of the art & future challenges/roadmap

http://www.anmp.pt/files/event/2017/SmartCitiesTour/PO/MiguelNetoAbertura.pdf
http://www.anmp.pt/files/event/2017/SmartCitiesTour/PO/MiguelNetoGoverna.pdf
http://www.anmp.pt/files/event/2017/SmartCitiesTour/PO/CMTorresVedras_20170125.pdf
http://www.anmp.pt/files/event/2017/SmartCitiesTour/PO/CMAbrantes.pdf
http://www.anmp.pt/files/event/2017/SmartCitiesTour/PO/CMAbrantes.mp4
http://agueda.isasmartcity.com/?Locale=pt_PT
http://www.anmp.pt/files/event/2017/SmartCitiesTour/PO/CMFaro.pdf
http://www.anmp.pt/files/event/2017/SmartCitiesTour/PO/CMViseu.pdf
http://www.anmp.pt/files/event/2017/SmartCitiesTour/PO/CMViseu.mp4
http://www.anmp.pt/files/event/2017/SmartCitiesTour/PO/PT.pdf
http://www.anmp.pt/files/event/2017/SmartCitiesTour/PO/CEiiACatarinaCelada.pdf
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EXPERIÊNCIAS MUNICIPAIS

Câmara Municipal de Abrantes: Abrantes Cidade Inteligente
Corporiza a visão estratégica e o modelo de governação adotado pelo Município. Projeto piloto iniciado em 2015 que incorpora as seguintes aplicações: 
gestão de resíduos; de rega; de frota municipal; videovigilância; circuitos curtos de comercialização; gestão de consumos energéticos em equipamentos 
públicos e em iluminação pública; plataforma colaborativa que permite ao cidadão interagir com o município; centro de monitorização centralizada que 
agrega, trata, estrutura e disponibiliza a informação gerada, num único interface, permitindo: integração das aplicações entre si e com a infraestrutura 
municipal; visão integrada de processos; disponibilização de dados em tempo real; tomada de decisões célere e sustentada. Fase piloto 
consolidada. Em curso alargamento do projeto. | Apresentação - Vídeo

Câmara Municipal de Águeda: Do Digital à Excelência
O Município empreendeu um processo de modernização administrativa tendo como objetivo prestar serviços de qualidade aos cidadãos; 
envolveu várias fases e utilização de diferentes ferramentas e conhecimentos. Tendo por base o princípio da confiança no cidadão, 
conjugado com grande aposta na formação das pessoas, alterou a organização no sentido de uma maior transparência, eficiência e 
eficácia. Para além da digitalização de todos os procedimentos, introdução do work-flow, certificação da qualidade, reengenharia de 
processos, gestão por competências organizacionais, elaboração de plano de desenvolvimento estratégico, a par da utilização de 
metodologias Lean, são ferramentas que conduzem a que o município possa almejar a ver reconhecida a sua ação no segundo nível da 
EFQM. | Site

Câmara Municipal de Faro: Algarve Central: Uma Parceria Territorial
Apresentação da estratégia e projetos desencadeados pelos 6 municípios (Albufeira, Faro, Loulé, Olhão, São Brás de Alportel, Tavira) que 
compõem a Rede Urbana para a Competitividade e Inovação "Algarve Central“ no âmbito da qual têm vindo a desenvolver projetos de 
iniciativa e abrangência supra municipal nos domínios da modernização e simplificação administrativa, eficiência energética, e programação 
cultural em rede. |Apresentação

Câmara Municipal de Torres Vedras: Orçamento Participativo de Torres Vedras: A Sua Ideia, A Sua Escolha
A participação transfere o ónus da decisão para a população. Envolve-a e motiva-a. O Orçamento Participativo de Torres Vedras teve a sua 
primeira edição em 2015. Qual foi metodologia adotada, como decorreu o processo, quais os resultados obtidos e a concretização (à 
data) das propostas. Análise comparativa entre a 1ª e 2ª edição. | Apresentação 

Câmara Municipal de Viseu: Democracia Participativa: Da Visão aos Instrumentos – o caso de Viseu
No quadro do novo ciclo autárquico, o Município de Viseu pôs em prática um programa de fomento da democracia participativa e de 
cidadania ativa. A visão, os instrumentos, a comunicação e os resultados do "Viseu Participa" estarão em foco nesta apresentação. 
| Apresentação - Vídeo

http://www.anmp.pt/files/event/2017/SmartCitiesTour/PO/CMAbrantes.pdf
http://www.anmp.pt/files/event/2017/SmartCitiesTour/PO/CMAbrantes.mp4
http://agueda.isasmartcity.com/?Locale=pt_PT
http://www.anmp.pt/files/event/2017/SmartCitiesTour/PO/CMFaro.pdf
http://www.anmp.pt/files/event/2017/SmartCitiesTour/PO/CMTorresVedras_20170125.pdf
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