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ATA DA REUNIÃO
Realizou-se em Viseu, pelas 13H00 do dia 30 de julho de 2018, um almoço de trabalho da Mesa da Secção
de Municípios “Cidades Inteligentes” da Associação Nacional de Municípios Portugueses, tendo
participado os seguintes elementos da mesma:

Presidente

Câmara Municipal de Viseu, António Almeida Henriques (Presidente da Câmara)

Vice-presidente

Câmara Municipal de Castelo Branco, Maria José Batista (Vereadora)

Vice-presidente

Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos (Presidente da Câmara) acompanhado de
Joaquim Tavares (Vereador)

Vogal

Câmara Municipal de Abrantes, Hélder Rodrigues (Técnico)

Vogal

Câmara Municipal de Bragança, Miguel Abrunhosa (Vereador)

Vogal

Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, Artur Santos (Vereador)

Participou também na reunião, a convite do Presidente da Mesa da Secção, Miguel Castro Neto,
Subdiretor da NOVA Information Management School | NOVA IMS.

PONTO 1: BALANÇO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA E NOVAS AÇÕES PARA OS ANOS DE 2018 E 2019

Foi feita uma referência ao Smart Tour 2018, conjunto de 7 workshops temáticos realizados pela ANMP
entre janeiro e março do corrente ano, tendo os presentes considerado tratar-se de uma importante
iniciativa à qual importa dar continuidade, com alguns ajustes em termos de programa, devendo ser dado
mais tempo para debate e troca de experiências entre os participantes.

Para o ano de 2019 os presentes concordaram em realizar de novo esta iniciativa cujo foco deverá ser
colocado no envolvimento das universidades e na participação de congéneres internacionais da ANMP,

com destaque para a Federação Espanhola de Municípios e Províncias. À semelhança dos anos transatos,
o Smart Tour 2019 deverá culminar na Cimeira dos Autarcas, promovida pela ANMP e pela NOVA IMS no
quadro do Portugal Smart Cities Summit, a ter lugar entre 21 e 23 de abril de 2019.

Os presentes concordaram igualmente com a iniciativa proposta pelo Presidente da Mesa da Secção no
sentido de serem realizados 3 workshops focados nas questões dos territórios de baixa densidade,
devendo as mesmas ter lugar em municípios com esta característica. Os representantes dos municípios
de Bragança e de Vila Nova de Poiares manifestaram a disponibilidade e interesse para acolherem a
realização de um desses eventos.

Ainda para 2018 os presentes consideraram importante uma participação forte e articulada dos
municípios portugueses no Smart City Expo World Congress, evento que tem lugar em Barcelona entre
13 e 15 de novembro.

PONTO 2: REDE SOCIAL DE INTELIGÊNCIA URBANA (PLATAFORMA WEB)
Foi apresentado o protótipo de uma rede social de inteligência urbana que tem vindo a ser desenvolvido
pela NOVA IMS e que se traduz numa plataforma de apoio à gestão do conhecimento da inteligência
urbana e numa rede de pessoas e projetos que suporta a partilha de boas práticas facilitando o acesso a
projetos nacionais de inteligência urbana e aos responsáveis pelos mesmos.

Os presentes consideraram tratar-se de uma interessante ferramenta de trabalho a ser desenvolvida e
utilizada no âmbito da Secção.

PONTO 3: CANDIDATURA APROVADA NO SAMA
Foi prestada informação relativa ao projeto submetido pela ANMP ao financiamento SAMA – Sistema de
Apoio à Transformação Digital da Administração Pública (SAMA2020), designado “Estudo de Boas Práticas
e Condições de Construção de Plataforma de Gestão de Informação Necessária à Geração de Inteligência
na Gestão do Território Nacional”.

Trata-se de um projeto que consiste num estudo de boas práticas construção de plataforma de gestão
de informação (PGI) necessária à geração de inteligência na gestão do território nacional para,
posteriormente ser desenvolvido um protótipo de PGI para demonstração que possibilite a integração e
tratamento de dados e informação fundamental para a implementação de estratégias inteligentes de
gestão municipal. Este protótipo tem como objetivo comprovar as vantagens do desenvolvimento das
mesmas através da integração de algumas das melhores práticas estudadas, através de fase de
demonstração pela implementação temporária em 3 municípios localizados em regiões de convergência
de forma a testar o mesmo.

PONTO 3: OUTROS ASSUNTOS
Os presentes acordaram em realizar uma reunião plenária da Secção devendo a mesma acontecer até ao
final do próximo mês de setembro.

Não havendo qualquer outro assunto a debater, deu-se por terminada a reunião.

Viseu, 30 de julho de 2018.

