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11 a 13 de Abril Centro de Congressos de Lisboa



120 Oradores

2.000
conferencistas  

70 start Ups

> 6.000 Profissionais
> 100 Expositores
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SUMMITS

Dia 11 Abril – Summit dos Autarcas (com a presença de  autarcas e decisores 
técnico e políticos da Autarquias)

Summit de Fontes de Financiamento (com a presença do 
Comissário Europeu  Carlos Moedas), fontes de financiamento de programas 
nacionais e europeus
Dia 12 Abril - Conferência Projecto sharing Cities (com a presença de cidades 
como Lisboa, Londres, Milão, Bordéus, Varsóvia, Burgas, Greenwich)

Summit Smart Mobility
Summit Energia – As Concessões de baixa tensão, oportunidades    

e desafios.                        
Dia 13 Abril  - Summit Água e Ambiente – Inovação e Internacionalização

Summit Resíduos
Summit Urban Analytics – Valorização dos Dados
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Como beneficiar da participação  no 

“Portugal Smart Cities Summit”

✓Participar na Mostra Tecnológica Mostra de soluções e projectos para smart cities.
✓Participar nas Grandes Conferências Smart Cities Summit
✓Presença na “Pitch Area” Espaço para apresentações continuas de projectos de  

empresas , municípios e start ups. 
✓Participação nos B2B’s previamente agendados com as 70 start ups presentes na 

Mostra Tecnológica.
✓ Envolvimento na construção da “Nova Cidade inteligente” (Experiencias individuais de 

visualização em 3D de propostas para a cidade ideal).
✓Apoiar projectos inovadores e start ups
✓Usufruir da Plataforma PSCS www.portugalsmartcities.fil.pt
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Porquê Participar no

“Portugal Smart Cities Summit”?

✓ Contacto com mais de 300 municípios portugueses ao nível dos autarcas e dos seus decisores técnicos e políticos, que 
procuram soluções para melhorar as suas infraestruturas, o seu ecossistema empresarial e tecnológico e a qualidade de vida 
dos seus munícipes.

✓ Mostrar os seus produtos e soluções ao mercado através da mostra tecnológica, pitch area, encontros B2B, exposições 
temáticas e participação em grandes conferências. 

✓ Estar integrado no mercado gerado pelas soluções para Smart Cities que é uma das áreas que mais cresce em todo o mundo, 
impulsionado pelo facto de as cidades já concentrarem  mais de 50% da população mundial (chegando aos 70% em 2050),  
sendo o principal motor de desenvolvimento da economia.

✓ Poder contactar com mais de 200 projectos inovadores dos quais 70 start ups, com novas soluções para os projectos de 
smart cities em áreas tão diversas como a mobilidade, a eficiência energética, o uso eficiente da água, a gestão de resíduos, 
tecnologias para recolha e tratamento de dados , reabilitação urbana e espaços públicos. 

✓ Poder partilhar experiências com outras cidades estrangeiras  (Londres , Milão, Varsóvia, Bordéus), ou países ( Ex Russia e 
Hungria).
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Obrigado 

Marcamos encontro  no Centro de Congressos de Lisboa de 
11 a 13 de Abril de 2018

www.portugalsmartcities.fil.pt



Para mais contactos

Jorge Oliveira

jorge.oliveira@ccl.fil.pt
Telf. 96 682 6003

mailto:jorge.oliveira@ccl.fil.pt

