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PROGRAMA
10:00

ABERTURA INSTITUCIONAL

10:15

COESÃO TERRITORIAL: AMBIÇÃO OU UTOPIA

 João Muacho, Presidente da Câmara Municipal de Campo Maior
 António Almeida Henriques, Presidente da Mesa da Secção de Municípios “Cidades Inteligentes” da ANMP
 Miguel de Castro Neto, NOVA Cidade

MODERADOR: António Almeida Henriques, Presidente da Mesa da Secção de Municípios “Cidades Inteligentes” da ANMP







11:30

Isabel Ferreira, Secretária de Estado para a Valorização do Interior
Pedro Dominguinhos, Presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos
Rui Nabeiro, Delta
Nuno Nunes, Chief Sales Officer B2B da Altice Portugal
Licínio Pina, Presidente do Grupo Crédito Agrícola

DESAFIOS E OPORTUNIDADE NUM CONTEXTO DE MUDANÇA
MODERADOR: Miguel de Castro Neto, NOVA Cidade







13:00

Ricardo Pinheiro, Secretário de Estado do Planeamento
Hernâni Dias, Presidente da Câmara Municipal de Bragança
José Luís Nogueira, Vice-presidente da Visabeira
João Torres, CEO da EDP Distribuição
João Sousa, Administrador Executivo dos CTT (a confirmar)

FINAL DOS TRABALHOS
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Smart Cohesion
Num país em que 80% da população se concentra em 20% do território, importa aproveitar este momento de profunda transformação em que
vivemos, decorrente quer da necessidade de responder à pandemia que enfrentamos quer da emergência climática com que nos confrontamos, para
questionarmos o modelo de desenvolvimento territorial que queremos para Portugal.
Para além da necessidade de criar mecanismos de resiliência que respondam a esta e futuras pandemias, promovendo simultaneamente uma
transição para um modelo mais sustentável e capaz de responder aos grandes desafios da descarbonização, da promoção da transição energética e
adoção da economia circular, importa trazer para a discussão a inclusão, a garantia de que as soluções preconizadas não deixam ninguém de fora e
garantem iguais oportunidades para todo o território nacional, nas mais diversas formas de acessibilidade, física e digital, a educação, saúde, serviços,
cultura, etc. possibilitando condições de igualdade de oportunidade para quem vive, trabalha ou visita qualquer ponto do país, combatendo a
desertificação humana do território e promovendo a captação de investimento e criação de emprego.
Neste evento contaremos com a participação de altos representantes dos três pilares que têm um papel estrutural na possível construção de um novo
modelo de coesão territorial: governo local, academia e empresas, em especial aquelas que possuem implantação em todo o território nacional com
elevada capilaridade, como são a Altice Portugal, a EDP Distribuição, os CTT e o Crédito Agrícola.
Num primeiro painel, com a participação da Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira, iremos debater qual o estado da coesão
territorial em Portugal e quais os principais desafios para que se inverta definitivamente o processo de desertificação do Interior a que assistimos nas
últimas décadas. No segundo painel, com a participação do Secretário de Estado do Planeamento, Ricardo Pinheiro, iremos perspetivar de que forma
os programas de resiliência e recuperação da economia, em paralelo com o novo quadro comunitário de apoio, podem ajudar a encontrar novas
soluções para velhos problemas, tirando partido do capital humanos, da tecnologia disponível na construção de soluções de base local de construídas
colaborativamente pelos governos locais, academia, empresas e sociedade civil.

