SECÇÃO DE MUNICÍPIOS CIDADES INTELIGENTES
REUNIÃO DA MESA DA SECÇÃO | COIMBRA | 12.03.2019

ATA DA REUNIÃO
Realizou-se na sede da ANMP em Coimbra, pelas 14H00 do dia 12 de março de 2019, uma reunião da Mesa da
Secção de Municípios “Cidades Inteligentes” da Associação Nacional de Municípios Portugueses, com a seguinte
ordem de trabalhos:
Ponto 1:

Ponto de Situação do Tour Nacional das Smart Cities

Ponto 2:

Preparação do Portugal Smart Cities Summit na FIL, 21 a 23 de maio

Ponto 3:

Medidas para uma Política de Cidades assente na Inteligência Urbana: 30 medidas a propor ao
Governo para inclusão no Portugal 2030

Participaram na reunião os seguintes elementos da Mesa da Secção:
§

Presidente

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

§

Vice-presidente

Câmara Municipal de Castelo Branco, Jorge Pio (Vereador)

§

Vice-presidente

Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Tavares (Vereador)

§

Vogal

Câmara Municipal de Abrantes, Ana Paula Grijó (Vereadora)

§

Vogal

Câmara Municipal de Almeida, David Nabais (Vereador)

§

Vogal

Câmara Municipal de Bragança, Miguel Abrunhosa (Vereador)

§

Vogal

Câmara Municipal de Guimarães, Sérgio Gonçalves (Adjunto de Vereador)

§

Vogal

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

PONTO 1: PONTO DE SITUAÇÃO DO TOUR NACIONAL DAS SMART CITIES
O Presidente da Mesa da Secção deu nota sobre a forma como têm vindo a decorrer os workshops realizados no
âmbito do Smart Tour 2019 (Faro, Aveiro e Lisboa) e da evolução positiva que se tem vindo a verificar desde a
realização do primeiro Smart Tour em 2017, nomeadamente ao nível do número de participantes que tem vindo
a crescer significativamente.

O representante da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares salientou a necessidade de se melhorar a gestão
do tempo das apresentações uma vez que tem sido reduzido, ou mesmo nulo, o tempo para debate. Sugeriu,
neste sentido, a redução do número de intervenções por sessão, nomeadamente intervenções das empresas.

Neste ponto, o Presidente da Mesa da Secção referiu-se à realização de duas conferências sobre as questões da
inteligência urbana em territórios de baixa densidade tendo os presentes concordado em que as mesmas terão
lugar no segundo semestre de 2019, em Almeida e em Bragança.

Ficou igualmente acordado que a sessão da região centro do Smart Tour 2020 terá lugar em Castelo Branco.

Finalmente, o Presidente da Mesa da Secção prestou informações sobre a 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, dando conta
de que a mesma entrará em funcionamento, previsivelmente, em maio do corrente ano.
PONTO 2: PREPARAÇÃO DO PORTUGAL SMART CITIES SUMMIT NA FIL, 21 A 23 DE MAIO

O Presidente da Mesa da Secção deu nota de todo o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no âmbito da
preparação deste evento referindo com particular enfoque a importância da participação dos municípios no
mesmo, quer ao nível da sua presença com stand (próprio ou no âmbito das entidades intermunicipais) quer ao
nível da participação nas conferências a realizar.

Destacou a importância da Cimeira dos Autarcas, iniciativa promovida pela ANMP e pela NOVA IMS no quadro
do Portugal Smart Cities Summit, a ter lugar no dia 21 de maio e na qual culmina o Smart Tour 2019, apelando a
uma forte participação dos municípios, nomeadamente dos municípios que integram a Secção de Municípios
“Cidades Inteligentes”.
PONTO 3: MEDIDAS PARA UMA POLÍTICA DE CIDADES ASSENTE NA INTELIGÊNCIA URBANA: 30
MEDIDAS A PROPOR AO GOVERNO PARA INCLUSÃO NO PORTUGAL 2030

O Presidente da Mesa informou os presentes sobre a iniciativa lançada no âmbito desta Secção que visa a
preparação de um documento do qual deverão constar 30 medidas para uma apolítica de cidades assente na
inteligência urbana pretendendo-se que as medidas identificadas, depois de aprovadas pelos órgãos competentes
da ANMP, sejam apresentadas ao Governo para inclusão no Portugal 2030.

Os presentes concordaram com a iniciativa e consideraram importante a recolha de contributos junto dos
municípios que integram esta secção, bem como junto das entidades intermunicipais.

Concordaram igualmente em 2 medidas que deveriam desde já integrar o documento em preparação, a saber, a
que se refere ao Portugal 100% digital e uma outra relativa à alteração do número mínimo de habitantes como
critério obrigatório para apresentação de determinado tipo de candidaturas a financiamento comunitário.

Não havendo qualquer outro assunto a tratar deu-se por terminada a reunião e seguiu-se a reunião entre a Mesa
da Secção de Municípios “Cidades Inteligentes” e entidades intermunicipais.

REUNIÃO DA MESA DA SECÇÃO COM ENTIDADES INTERMUNICIPAIS
Esta reunião teve como ordem de trabalhos:

Ponto 1:

Participação das entidades intermunicipais no Portugal Smart Cities Summit na FIL, 21 a 23 de maio

Ponto 2:

Preparação da Cimeira dos Autarcas e documento com 30 medidas para uma política de cidades e
territórios assente na inteligência urbana, para inclusão no Portugal 2030

Ponto 3:

Preparação da conferência sobre mecanismos de financiamento nacionais e europeus para as cidades
e territórios

Participaram na reunião representantes das seguintes entidades intermunicipais:
§

Área Metropolitana do Porto, Sara Lobão (secretária executiva)

§

CIM Alto Alentejo, Ricardo Pereira (técnico)

§

CIM Alto Minho, Bruno Matias (técnico)

§

CIM Médio Tejo, Ana Paula Grijó (vereadora da Câmara Municipal de Abrantes)

§

CIM Região de Coimbra, Nuno Pomar (técnico)

§

CIM Tâmega e Sousa, Sérgio Cunha (técnico)

§

CIM Viseu Dão Lafões, Ricardo Riquito (técnico)

§

Na reunião participou também uma equipa da Fundação AIP que veio apresentar o projeto Portugal
Smart Cities Summit, formada por Elisabete Martins Miguel Anjos e Pedro Braga.

PONTO 1: PARTICIPAÇÃO DAS ENTIDADES INTERMUNICIPAIS NO PORTUGAL SMART CITIES SUMMIT
NA FIL, 21 A 23 DE MAIO
Tomou a palavra o Presidente da Mesa da Secção que apresentou a equipa da Fundação AIP e os objetivos da
sua presença, referindo-se ao protocolo estabelecido entre a Fundação AIP e a ANMP em 2017 com o objetivo
estabelecer uma cooperação profícua entre estas instituições, de modo a potenciarem, por via de iniciativas e
ações conjuntas, o desenvolvimento e a atratividade dos municípios portugueses.

O presidente da Mesa apelou a uma forte participação das entidades intermunicipais no Portugal Smart Cities
Summit, evidenciando as vantagens para os municípios neste tipo de participação agregada, nomeadamente ao
nível da possibilidade de financiamento comunitário e da redução de custos.

Salientou ainda a importância de que se reveste a participação quer na exposição, quer nas conferências sugerindo
aos presentes que promovam localmente e apoiem a deslocação ao evento de start ups e da comunidade escolar.

O representante da Fundação AIP e diretor do projeto, Pedro Braga, apresentou o documento constante em anexo
sumariando os principais aspetos associados à organização do Portugal Smart Cities Summit.
PONTO 2: PREPARAÇÃO DA CIMEIRA DOS AUTARCAS E DOCUMENTO COM 30 MEDIDAS PARA UMA
POLÍTICA DE CIDADES E TERRITÓRIOS ASSENTE NA INTELIGÊNCIA URBANA, PARA INCLUSÃO
NO PORTUGAL 2030

O Presidente da Mesa informou os presentes sobre a iniciativa lançada no âmbito desta Secção que visa a
preparação de um documento do qual deverão constar 30 medidas para uma apolítica de cidades assente na
inteligência urbana pretendendo-se que as medidas identificadas, depois de aprovadas pelos órgãos competentes
da ANMP, sejam apresentadas ao Governo para inclusão no Portugal 2030.

Pretende-se que o documento venha a ser apresentado na Cimeira dos Autarcas a ter lugar no quadro do Portugal
Smart Cities Summit em 21 de maio de 2019.

Neste sentido o Presidente da Mesa da Secção apelou ao envolvimento das entidades intermunicipais ao nível da
apresentação de medidas que devam constar do referido documento.

PONTO 3: PREPARAÇÃO DA CONFERÊNCIA SOBRE MECANISMOS DE FINANCIAMENTO NACIONAIS E
EUROPEUS PARA AS CIDADES E TERRITÓRIOS

O Presidente da Mesa da Secção prestou algumas informações sumárias acerca da preparação desta conferência
referindo-se nomeadamente aos seus objetivos, temas principais e intervenientes.

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

Coimbra, 12 de julho de 2019

ü É um evento de referência nacional vocacionado para Cidades e

para as Pessoas.

ü É um Marketplace de Negócios nacionais / internacionais.
ü É um evento de Oportunidades ligadas à investigação e à

educação

ü É um evento que proporciona a criação de negócios nos mais

diversos sectores.

ü É um evento de reflecção sobre o futuro da organização das

nossas cidades.

ü É um evento que está nos Roadmap das Cidades Inteligentes

internacionais.
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O Portugal Smart Cities ganhou dimensão e criámos
Novos Desafios

ü Apresentar diferentes ecossistemas de empresas e

parceiros de negócio

ü Planificar cidades do futuro, com

agregadores inteligentes

múltiplos sistemas

ü Apresentar novas soluções tecnológicas de e para as

cidades

ü Partilhar conhecimento e promover a cooperação entre

empresas e instituições,

ü Incentivar

a presença dos Municípios com a
apresentação de projectos e diferentes realidades
urbanas

ü Autarquias e entidades públicas e privadas nacionais e

internacionais

ü Instituições de Ensino Superior e Secundário, Ensino

académico e Cientifico como elemento agregador e
complementar, na transferência de conhecimento e
dinâmica de Inovação no relacionamento, com as empresas
e a sociedade em geral.

ü Empresas e startups tecnológicas ligadas aos clusters da

Mobilidade Inteligente, Energias, IoT, Água e Ambiente,
Resíduos, Inteligência Artificial, Cibersegurança, BigData
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ü Autarcas
ü Técnicos municipais
ü Administradores
ü Engenheiros | Arquitectos
ü Técnicos Profissionais dos diferentes setores
ü Professores | Investigadores | Estudantes
ü Ensino Universitário e Secundário
ü Investidores
ü Empreendedores

2018
7.000

2019
15.000

114%

Startups

Municípios
2018
16

2019
70

338%

Empresas
2018
70

2018
70

2019
100

114%

Inst. Ens. Superior
2019
150

114%

2018
5

2019
20

300%
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Dr. Almeida Henriques
Presidente CE

Dr. Miguel Castro Neto

Eng. Ângelo Ramalho

Profª Graça Carvalho

Prof. Dr.Vitor Santos

Eng. Jaime Melo Baptista

Vice - Presidente

Vice - Presidente

Vice-Presidente

Vice-Presidente

Vice - Presidente
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Dr. Miguel Castro Neto
Vice - Presidente

Eng. Ângelo Ramalho
Vice - Presidente
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Prof. Dr.Vitor Santos
Vice-Presidente

Secretaria de Estado da
Energia

Eng. Jaime Melo Baptista
Vice - Presidente
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Profª Graça Carvalho
Vice-Presidente
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O programa do Portugal
Smart Cities Summit conta
com a realização de 9
conferências, nas quais
está prevista a presença
de 90 oradores, nacionais
e
internacionais,
especialistas nos vários
temas em debate e uma
assistência calculada em
3.600 conferencistas.

O programa do Portugal
Smart Cities Summit conta
com a realização de 9
conferências, nas quais
está prevista a presença
de 90 oradores, nacionais
e
internacionais,
especialistas nos vários
temas em debate e uma
assistência calculada em
3.600 conferencistas.
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Governação e
Finanças
Digitalização

Mobilidade
Água / Energia
Ambiente Urbano

Equipa Executiva

Gestão do Evento

Marketing

Elisabete Martins

Helena Costa

elisabete.martins@ccl.fil.pt
+351 218 921 542

helena.costa@ccl.fil.pt
+351 218 921 539

Miguel Anjos

Carla Serpa

miguel.anjos@ccl.fil.pt
+351 218 921 535

Director de Projecto
Pedro Braga

carla.serpa@ccl.fil.pt
+351 218 921 545

Gabinete de Imprensa
Diogo Gouveia

diogo.gouveia@ccl.fil.pt
+351 218 921 606

Sérgio Runa

sergio.runa@ccl.fil.pt
+351 218 921 518

Inês Rosado
ines.rosado@ccl.fil.pt
+351 218 921 512

Oportunidades. Exposição. Conferências. Networking. Negócio.
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