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PROGRAMA

TEMAS EM DEBATE

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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MANHÃ

09H30 ABERTURA INSTITUCIONAL
§ Presidente da Câmara Municipal de Évora, Carlos Pinto de Sá
§ 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

10H45 SMART CITIES E INTELIGÊNCIA URBANA: ENERGIA, AMBIENTE E EDIFICADO
§ A Visão PT de Smart Cities, Raúl Bordalo Junqueiro | Apresentação
§ Tendências nacionais e internacionais, CEIIA, Tiago Cunha Ferrão | Apresentação
§ Experiências municipais 

13H00 Intervalo para almoço (livre)

TARDE
14H30 OS GRANDES DESAFIOS – DEBATE INSTITUCIONAL

§ Vogal do Conselho Diretivo do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, Luís Maria Gonçalves
§ 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/EV/MiguelNetoAbertura.pdf
http://www.anmp.pt/files/event/2017/SmartCitiesTour/EV/CEiiA.PDF
http://www.anmp.pt/files/event/2017/SmartCitiesTour/EV/PT.pdf
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EXPERIÊNCIAS MUNICIPAIS

Câmara Municipal de Abrantes: ABRANTES CIDADE INTELIGENTE (por João Gomes, vereador)
Aplicações informáticas, em produção desde fevereiro 2016, integradas na infraestrutura tecnológica: gestão de energia (ee2energy e 
Bee2Energy iluminação pública); gestão de resíduos (ez Waste); gestão de frota (Ez Fleet); gestão de consumos de água em espaços verdes 
(Bee2irrigation); centro de monitorização Inteligence Operation Center: agrega, estrutura e disponibiliza informação on-
time, produzida pelas diferentes interfaces,num único interface. | Apresentação

Câmara Municipal de Cascais: GESTÃO INTELIGENTE DE RESÍDUOS (por Paulo Leal, técnico)
Apresentação do sistema de gestão de resíduos do município de Cascais e respetiva plataforma, incluindo o sistema de 
sensores de enchimento das ilhas ecológicas e demonstraçãodo impacto aonível da poupança de recursostécnicos,financeirose 
ambientais. | Introdução | Apresentação

Câmara Municipal de Castelo Branco: SISTEMA DE REGA INTELIGENTE (por Jorge Pio, vereador e Paulo Marques, técnico) 
O aumento significativo das áreas verdes em parques públicos na Cidade representa desafios de sustentabilidade da gestão, seja 
no que diz respeito à água para a rega, ou aos recursos humanos necessários às atividades de manutenção. Para dar 
resposta, o Município está a instalar um sistema integrado de rega inteligente que permite que um operador faça toda a gestão 
da rega por controloremoto, através de uma plataforma de software acessível através da Internet. O sistema está ligado a 
sensores meteorológicos e os períodos de rega são calculadosem funçãodo clima diárioe da real necessidade das plantas.
|Apresentação
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Câmara Municipal de Gaia: PROJETO LOCARBO (por Margarida Rocha, técnica e Carla Pires, técnica)
O projeto LOCARBO resulta de uma parceria do Município de Vila Nova de Gaia com outras seis cidades e entidades europeias, num 
projeto europeu financiado maioritariamente pelo FEDER, no âmbito do Programa Cooperação Territorial Europeia INTERREG EUROPE 
2020. Este projeto centra-se na eficiência energética no sector dos edifícios, visando promover mecanismos para que as 
autoridades locais e regionais possam contribuirpara a alteração de comportamentos e dos padrões de consumo. | Introdução  
| Apresentação

Câmara Municipal de Évora: ÉVORA A CAMINHO DA CIDADE INTELIGENTE (por Nuno Bilo, técnico)
Projeto INSMART : Plano Intermunicipal de Eficiência Energética do Alentejo Central - PIEEAC (EEEF); projeto Évora-InovCity – 
EDP; projetos piloto de melhoria da eficiênciaenergética da Iluminação Pública– EDP; rede de carregamentode veículos elétricos 
MOBI.E | Apresentação

Câmara Municipal de Viseu: REABILITAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO (por Fernando Marques, técnico)
Descrição dos objetivos e medidas considerados no Plano de Ação para a Revitalização do Centro Histórico “Viseu Viva”; 
medidas e objetivos de sustentabilidade; transito (MUV), estacionamento; desenvolvimento da disponibilização do acesso à 
rede wifi; adoção de rede de fibra ótica; instalação (substituindo os atuais) de contadores de agua inteligentes; alteração 
gradua para a tecnologia “led” na rede de iluminação publica, incluindo sensores de luminosidade; incentivo aos particulares 
na adoção de medidas direcionadas para o ganho de níveis de conforto térmico e acústiconos projetos de reabilitaçãode 
edifícios.| Apresentação

Câmara Municipal de Águeda: ENERGIA PARA UMA CIDADE INTELIGENTE (por Flávio Lé, técnico)
Águeda instalou equipamentos de medição com acesso remoto em 2014, tendo nos anos seguintes testado vários 
equipamentos e estudado a sua integração numa única plataforma. A aquisição da energia em mercado liberalizado e 
indexada a preços de mercado possibilitou economias financeiras consideráveis. | Apresentação

http://www.anmp.pt/files/event/2017/SmartCitiesTour/EV/CascaisSWM.pdf
http://www.anmp.pt/files/event/2017/SmartCitiesTour/EV/CascaisSWMPP.pdf
http://www.anmp.pt/files/event/2017/SmartCitiesTour/EV/CasteloBranco.pdf
http://www.anmp.pt/files/event/2017/SmartCitiesTour/EV/VNGaia.pdf
http://www.anmp.pt/files/event/2017/SmartCitiesTour/EV/Abrantes.pdf
http://www.anmp.pt/files/event/2017/SmartCitiesTour/EV/VNGaiaPP.pdf
http://www.anmp.pt/files/event/2017/SmartCitiesTour/EV/Agueda.pdf
http://www.anmp.pt/files/event/2017/SmartCitiesTour/EV/viseu.pdf



