
SMART CITIES TOUR 2018



O programa Smart Cities Tour 2018
pretende 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 têm nas diferentes 
dimensões envolvidas.

SMART CITIES TOUR 2018



SMART CITIES TOUR 2018
Cidade como plataforma

Resiliência
Mobilidade 

Sustentabilidade económico-financeira 
Turismo

Edificado
Inovação

7 WORKSHOPS
&

Cimeira dos Autarcas



SMART CITIES TOUR 2018

7 workshops temáticos

Workshop 3
7 de março
Portalegre
Resiliência

Workshop 2
23 de fevereiro
Ponta Delgada

Mobilidade

Workshop 5
16 de março
Funchal
Turismo

Workshop 6
21 de março

Seixal
Edificado

Workshop 7
28 de março
Viseu
Inovação

Workshop 4
14 de março

Guimarães
Sustentabilidade Económica e 

Financeira

Workshop 1
21 de fevereiro

Albufeira
Cidade com Plataforma



SMART CITIES TOUR 2018
Secção de Municípios “Cidades Inteligentes”

CIDADE COMO 
PLATAFORMA
Gestão integrada 

Internet das Coisas

Dados abertos 

Transformação Digital

Segurança pública 

Planeamento territorial sustentável

Gestão de sistemas urbanos

ALBUFEIRA | 21 fevereiro 2018



SMART CITIES TOUR 2018
Secção de Municípios “Cidades Inteligentes”

MOBILIDADE
Gestão de tráfego

Gestão do estacionamento

Gestão de frotas

Uso de bicicleta

Partilha de veículos

Veículos eco eficientes

Sistemas de mobilidade integrada

PONTA DELGADA | 23 fevereiro 2018



SMART CITIES TOUR 2018
Secção de Municípios “Cidades Inteligentes”

RESILIÊNCIA
Prevenção de riscos

Deteção de catástrofes e monitorização em tempo real

Plataformas de gestão

Segurança pública

Emprego Verde 

Inclusão digital

Soluções de proximidade

PORTALEGRE | 7 março 2018



SMART CITIES TOUR 2018
Secção de Municípios “Cidades Inteligentes”

SUSTENTABILIDADE
ECONÓMICO-FINANCEIRA
Atividade urbanística do Estado

Infraestrutura financeira

Reforma da administração pública

Finanças públicas 

Transparência financeira

Sustentabilidade financeira ambiental 

GUIMARÃES | 14 março 2018



SMART CITIES TOUR 2018
Secção de Municípios “Cidades Inteligentes”

TURISMO
Atração de turistas e novos modelos de publicidade

Realidade aumentada

Dados abertos

Indução de novas visitas

Plataformas de gestão

Transparência

Legislação

Indicadores e métricas

FUNCHAL | 16 março 2018



SMART CITIES TOUR 2018
Secção de Municípios “Cidades Inteligentes”

EDIFICADO
Edíficios Inteligentes

Regeneração urbana sustentável

Planeamento territorial sustentável

Eficiência Energética

Gestão de sistemas urbanos

Gestão de água e resíduos

SEIXAL | 21 março 2018



SMART CITIES TOUR 2018
Secção de Municípios “Cidades Inteligentes”

INOVAÇÃO
Cocriação 

Cultura e criatividade

Incubadoras temáticas 

Empreendedorismo e emprego

Captação de investimento

City branding

Internacionalização

VISEU | 28 março 2018



SMART CITIES TOUR 2018
7 workshops temáticos

SESSÃO FINAL

PORTUGAL SMART CITIES SUMMIT
LISBOA 11 de Abril
Cimeira dos Autarcas - Apresentação de conclusões dos workshops temáticos



SMART CITIES TOUR 2018
Draft Estrutura dos workshops

MANHÃ

1. Abertura institucional

2. Intervenções de enquadramento do tema – ANMP / NOVA IMS / Portugal 

SmartCities Summit

3. Visões:

- Território (autarquias)

- Academia

- Empresas

4. Debate

OUTPUT
Relatório temático integrado no documento a apresentar na Cimeira dos Autarcas no Portugal SmartCities Summit



SMART CITIES TOUR 2018
Experiências Municipais

Convidam-se os municípios a apresentar experiências/desafios municipais 
inovadores na área temática de cada workshop. Para cada área temática foram 
identificados os seguintes temas:

Cidade como plataforma
Resiliência
Mobilidade  
Sustentabilidade económico-financeira 
Turismo
Edificado
Inovação

• A apresentação é presencial e tem a duração de 10 minutos.

• Os oradores devem enviar por e-mail (smartcitiestour2018@novaims.unl.pt) com a identificação do(s) 
autor(es), instituição, título da apresentação e resumo entre 200 a 300 palavras, até 15 dias antes do 
workshop.

• Convida-se ainda os autores a enviarem, até à data de cada workshop, um texto integral da apresentação  
(até 3.000 palavras), que será publicado no relatório final dos workshops que será apresentado na Cimeira 
dos Autarcas no Portugal Smart Cities Summit.



SMART CITIES TOUR 2018
Smart Cities, laboratório de investigação para a academia

Convida-se a comunidade académica a apresentar os projetos de investigação 
que alavancam a construção da inteligência urbana na área temática de cada 
workshop.

• A apresentação é presencial e tem a duração de 10 minutos.

• Os oradores devem enviar por e-mail (smartcitiestour2018@novaims.unl.pt) com a identificação do(s) 
autor(es), instituição, título da apresentação e resumo entre 200 a 300 palavras, até 7 dias antes do 
workshop.

• Convida-se ainda os autores a enviarem, até à data de cada workshop, um texto integral da 
apresentação  (até 3.000 palavras), que será publicado no relatório final dos workshops que será 
apresentado na Cimeira dos Autarcas no Portugal Smart Cities Summit.



SMART CITIES TOUR 2018
As Smart Cities são parceiras das Empresas

Convidam-se as empresas a apresentar soluções inovadoras na área temática de 
cada workshop.

• A apresentação é presencial e tem a duração de 10 minutos.

• Os oradores devem enviar por e-mail (smartcitiestour2018@novaims.unl.pt) com a identificação do(s) 
autor(es), empresa, título da apresentação e resumo entre 200 a 300 palavras, até 7 dias antes do workshop.

• Convida-se ainda os autores a enviarem, até à data de cada workshop, um texto integral da apresentação  (até 
3.000 palavras), que será publicado no relatório final dos workshops que será apresentado na Cimeira dos 
Autarcas no Portugal Smart Cities Summit.

• A apresentação poderá ser complementada com uma presença mais ativa no Smart Cities Tour 2018 
(presença em todo o material de comunicação, flyer no dossier do participante, comunicação no local do 
evento, etc.).

• O custo de participação varia consoante pretendam estar presentes apenas num ou nos sete workshops. 
Contacte-nos através do e-mail smartcitiestour2018@novaims.unl.pt


