


O programa Smart Cities Tour 2017
pretende apresentar o estado da arte,

com a participação da academia

e de empresas, e conhecer os principais

desafios e projetos concretos que os

municípios da rede têm nas diferentes

dimensões envolvidas.

No final de cada workshop realizar-se-á

uma sessão de ideação envolvendo

todos os participantes no desenho

de um roadmap para a construção

da inteligência urbana no tema do dia.

SMART CITIES TOUR 2017



SMART CITIES TOUR 2017

5 workshops temáticos

Workshop 5

data a definir

Gaia
Tema: Economia e Inovação

Workshop 3

data a definir

Cascais
Tema: Sociedade e Qualidade de Vida

Workshop 1

25 de janeiro

Portimão
Tema: Governação

Workshop 2

data a definir

Évora
Tema: Energia

Workshop 4

data a definir

Viseu
Tema: Mobilidade

SESSÃO FINAL
7 de Junho
Lisboa – Zoom Smart Cities

Tema: Apresentação de conclusões
dos workshops temáticos



SMART CITIES TOUR 2017

Secção de Municípios “Cidades Inteligentes”

GOVERNAÇÃO
Modernização e simplificação administrativa

Desmaterialização de processos

Participação do cidadão

Dados abertos

Public Procurement

Plataformas de gestão da cidade

Transparência

Legislação

Indicadores e métricas



SMART CITIES TOUR 2017

Secção de Municípios “Cidades Inteligentes”

ENERGIA, AMBIENTE
E EDIFICADO
Contadores inteligentes

Redes inteligentes

Iluminação pública

Regeneração urbana sustentável

Planeamento urbano sustentável

Gestão de sistemas urbanos

Gestão de água e resíduos

Gestão de espaços verdes

Sistemas de rega
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Secção de Municípios “Cidades Inteligentes”

MOBILIDADE

Gestão do estacionamento

Gestão de tráfego

Gestão de frotas

Uso de bicicleta

Partilha de veículos

Veículos eco eficientes

Sistemas de mobilidade integrada



SMART CITIES TOUR 2017

Secção de Municípios “Cidades Inteligentes”

SOCIEDADE E
QUALIDADE DE VIDA

Gestão do estacionamento

Serviços sociais e de bem-estar

Saúde e teleassistência

Educação, formação e e-learning

Segurança pública

Gestão de emergências

Inclusão digital



SMART CITIES TOUR 2017

Secção de Municípios “Cidades Inteligentes”

ECONOMIA
E INOVAÇÃO

Cultura e criatividade

Turismo (smart destinations)

Empreendedorismo e emprego

Captação de investimento

City branding

Internacionalização



WORKSHOP GOVERNAÇÃO
Portimão, 25.01.17, Teatro Municipal de Portimão | TEMPO

SMART CITIES TOUR 2017

PROGRAMA

MANHÃ

09H30 ABERTURA INSTITUCIONAL

� Presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes
� NOVA Cidade, NOVA Information Management School, Miguel de Castro Neto
� 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
� A visão PT de Smart Cities
� Governação na era das Smart Cities: tendências nacionais e internacionais, CEiiA City Lab, Catarina Selada
� Experiências Municipais

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



WORKSHOP GOVERNAÇÃO
Portimão, 25.01.17, Teatro Municipal de Portimão | TEMPO

SMART CITIES TOUR 2017

PROGRAMA
EXPERIÊNCIAS MUNICIPAIS

CâmaraMunicipal de Abrantes:Abrantes CidadeInteligente

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 alargamentodo projeto.

CâmaraMunicipal 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

reconhecidaa sua ação no segundo nível da EFQM.

CâmaraMunicipal de Faro: Algarve Central:Uma ParceriaTerritorial

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

municipalnos domíniosda modernizaçãoe simplificaçãoadministrativa,eficiênciaenergética, e programaçãoculturalem rede.

CâmaraMunicipal de Torres Vedras:OrçamentoParticipativo de TorresVedras: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

comparativaentre a 1ª e 2ª edição.

CâmaraMunicipal 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 comunicaçãoe os resultadosdo "Viseu Participa" estarão em foco nesta apresentação




