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INTRODUÇÃO 
 

Afirmando como área estratégica o conceito de “smart city”, o Conselho Geral da ANMP, sob proposta do Conselho 

Diretivo, criou em 23 de fevereiro de 2016, nos termos estatutários, a Secção de Municípios Cidades Inteligentes. Tal 

iniciativa aconteceu no pressuposto de que o conceito “cidade inteligente” aplica-se a qualquer município – cidade ou 

não – que desenvolva soluções urbanas inovadoras nas áreas chave da inteligência urbana. 

 

A Secção de Municípios Cidades Inteligentes da Associação Nacional de Municípios Portugueses conta neste momento 

(janeiro de 2018) com 133 municípios. 

 

A Secção de Municípios Cidades Inteligentes da ANMP adotou em 9 de janeiro de 2018, em reunião plenária, o seu 

plano de ação, instrumento orientador do trabalho a desenvolver. 

  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

i. Promover estratégias de inteligência urbana com vista a aumentar a sustentabilidade nos diversos domínios, a 
inclusão social e cultural, a competitividade e a geração de emprego; 

ii. Fomentar a utilização de soluções conceptuais e tecnológicas inovadoras, enquanto ferramentas de apoio ao 
planeamento estratégico dos municípios; 

iii. Contribuir para a melhoria das infraestruturas urbanas e da prestação de serviços públicos aos cidadãos, 
empresas e outros atores locais; 

iv. Fomentar a utilização de novas tecnologias com vista à criação de cidades mais interativas e colaborativas; 
v. Estimular o empreendedorismo urbano, fomentando a colaboração entre empresas, a criação de novos negócios 

e a atracão de investimento; 
vi. Projetar internacionalmente os municípios e as boas práticas existentes em matéria de inovação urbana; 
vii. Reforçar o papel dos municípios na definição das políticas públicas, intensificando o envolvimento dos atores locais; 

 

OBJETIVOS OPERACIONAIS 

i. Partilhar informação, conhecimento, boas práticas e experiências inovadoras entre os municípios; 
ii. Promover a replicação, com a devida adaptação, de boas práticas em matéria de inteligência urbana; 
iii. Gerar conhecimento de suporte à tomada de decisão; 
iv. Conceber e implementar projetos em cooperação na área da inteligência urbana; 
v. Potenciar a interoperabilidade das soluções urbanas; 
vi. Influenciar positivamente políticas e programas europeus, nacionais e regionais. 
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GRUPOS DE TRABALHO 
No âmbito da Secção de Municípios Cidades Inteligentes funcionam grupos de trabalho temáticos como espaço de 

debate técnico de soluções inovadoras e de troca de experiências em diferentes áreas, podendo vir a conceber e 

implementar projetos conjuntos na área da inteligência urbana. 

 

Assente na realização de reuniões descentralizadas, a atividade dos grupos de trabalho deverá produzir resultados ao 

nível da DEMONSTRAÇÃO: apresentação de projetos demonstradores de inteligência urbana, com escala e massa 

crítica, em diversos territórios; REPLICAÇÃO: ampliação de projetos demonstradores de inteligência urbana para outros 

territórios; INTEGRAÇÃO: adoção de soluções integradas, articulando diversas áreas de inteligência urbana, como a 

energia, a mobilidade e as tecnologias de informação e comunicação; COOPERAÇÃO: adoção de novas formas de 

parceria não só entre municípios mas também entre municípios e empresas, centros de investigação, universidades 

etc.), não numa mera lógica de fornecedor-cliente, mas de um novo ambiente colaborativo. 

 

GRUPOS DE TRABALHO | ÁREAS TEMÁTICAS 

 

GT 1: GOVERNAÇÃO 

Modernização e simplificação administrativa; desmaterialização de processos; participação do cidadão; compras 

públicas; plataforma de gestão municipal; orçamentos participativos; indicadores e métricas; soluções de governação 

em territórios de baixa densidade; outros que a Secção venha a considerar adequados. 

 

GT 2: ENERGIA, AMBIENTE E EDIFICADO 

Contadores inteligentes; redes inteligentes; iluminação pública; eficiência energética; regeneração urbana sustentável; 

planeamento urbano sustentável; gestão de sistemas urbanos; gestão de águas e resíduos; gestão de espaços verdes; 

sistemas de rega; soluções em territórios de baixa densidade; outros que a Secção venha a considerar adequados. 

 

GT 3: MOBILIDADE 

Gestão de estacionamento; gestão de tráfego; gestão de frotas; mobilidade suave; partilha de veículos; veículos eco 

eficientes; sistemas de mobilidade integrada; soluções de mobilidade em territórios de baixa densidade; outros que a 

Secção venha a considerar adequados. 
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GT 4: SOCIEDADE E QUALIDADE DE VIDA 

Serviços sociais e bem-estar; saúde e teleassistência; educação e formação; cultura; desporto; serviços de proximidade; 

segurança, proteção civil e gestão de emergências; inclusão digital; aldeias inteligentes de montanha; outros que a 

Secção venha a considerar adequados. 

 

GT 5: ECONOMIA E INOVAÇÃO 

Turismo; empreendedorismo e emprego; economia rural; captação de investimento; marketing territorial; 

internacionalização; soluções em territórios de baixa densidade; outros que a Secção venha a considerar adequados. 

 

 

OUTRAS AÇÕES A DESENVOLVER PELA SECÇÃO 
 

SMART CITIES TOUR 2018 

O programa Smart Cities Tour 2018 visa apresentar o estado da arte, com a participação do território, da academia e 

das empresas, e conhecer os principais desafios e projetos concretos que os municípios da secção têm nas diferentes 

dimensões envolvidas. 

 

Realiza-se de 30 de Janeiro a 28 de Março, em vários municípios do País (continente e ilhas), e aborda 7 temáticas: 

Cidade como Plataforma, Mobilidade, Turismo, Resiliência, Inovação, Sustentabilidade Económica e Financeira e 

Edificado. Pretende-se a participação ativa de eleitos locais, técnicos dos municípios, empresas e entidades do sistema 

científico e tecnológico, no espírito de partilha de conhecimentos e de boas práticas. 

 

 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

A representação institucional da Secção de Municípios Cidades Inteligentes em conferências, congressos e feiras 

assume importância.  

 

No início de abril, de 11 a 13, decorrerá no Centro de Congressos da FIL o PORTUGAL SMART CITIES SUMMIT, uma 

iniciativa que se pretende assumir como marcante no contexto nacional e internacional. A participação dos municípios 

é determinante para o seu sucesso, promovendo as suas práticas, a participação de empresas e start-up, universidades 

ou politécnicos locais. 
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PÁGINA WEB E PLATAFORMA COLABORATIVA 

Tendo em vista o levantamento de soluções, a partilha de conhecimentos e a troca de experiências, será criada na 

página web da ANMP uma plataforma colaborativa, ferramenta de trabalho dinamizada pelos próprios municípios da 

Secção, que possa contribuir para uma elevada replicação de diferentes projetos em diferentes municípios. 

 

EMISSÃO DE PARECERES 

A Secção de Municípios Cidades Inteligentes será chamada a pronunciar-se sempre que em causa estejam matérias 

associadas à inteligência urbana, de forma a habilitar o Conselho Diretivo da ANMP a emitir os pareceres que neste 

domínio lhe sejam solicitados. 

 

 

 

 
APROVADO PELO CONSELHO DIRETIVO DA ANMP 

Coimbra, 23 de janeiro de 2018 

 


