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Os princípios estão definidos e são 

conhecidos 



O que já desenvolvemos em 

Águeda 
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SMART GOVERNANCE 
 

Águeda é considerado um caso de BOAS PRÁTICAS neste 

setor e tem os méritos conhecidos: 

- desmaterialização 

-todo os pedidos/processos são controlados por work-

flow 

- prazos mais curtos do que os previstos na Lei 

- serviços on-line 

- pioneiro na utilização do Balcão do Empreendedor 

- Um dos 9 fundadores do SIMPLEX AUTÁRQUICO 

- Práticas reconhecidas por inúmeros prémios recebidos 

de organizações nacionais e estrangeiras 
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SMART LIVING 
 

. Espaços Públicos de qualidade 

. Acesso gratuito a Internet através de uma rede WIMAX/Wireless 

. Convite à população para a apropriação dos espaços públicos 

para atividades de lazer, feiras, festas, ginástica, esplanadas, 

valorização do rio Águeda 

. Proporcionar a todos os cidadãos, não só os residentes, espaços 

de qualidade onde seja agradável estar, descansar, divertir-se, 

brincar, etc. 

- Prémios recebidos em ***CHINA*** 
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… 
. Promoção de espetáculos nos espaços requalificados 

. Fazer do Rio Águeda o cartão de visitas da cidade – palco de 

grandes espetáculos e festas 

. Promover ações culturais c/ moradores  

das zonas mais antigas 

. AGITÁGUEDA 

. Guarda-Sóis como imagem de marca 
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SMART PEOPLE 
 

. Proporcionar as condições para a criatividade 

. Espaços de coworking e cocriação 

. Despertar os cidadãos, em especial os mais novos, para novos 

desafios, novas profissões, novas capacidades 

. Incubadora de Empresas 

. Incubadora Cultural 

. Centro de Artes (em projeto) 

. Ações de valorização de pessoas em situação de não emprego, 

capacitando-as com outras qualificações 
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SMART ENVIRONEMENT 
 

. Qualificação de espaços verdes 

. Pateira de Fermentelos (Ramsas) 

. Criação do Parque da Cidade (O Parque e a Cidade) 

. Construção de um açude insuflável no Rio Águeda 

. Construção de um canal na cidade que irá valorizar todo o 

parque da cidade 

. Parque da Alta Vila (com um revés provocado pelo temporal) 

. Hortas Urbanas 

. Viveiro Municipal 

. Rede de Rega a partir do Rio Águeda 
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SMART MOBILITY 
 

. Utilização de veículos elétricos 

. Bicicletas elétricas de uso partilhado (BeAgueda) 

 . Vencer o desnível natural da cidade 

.  Melhorar os pavimentos para a circulação pedonal cumprindo 

as regras de acessibilidade 
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SMART ECONOMY 
 

. Parque Empresarial do Casarão 

. Incubadora de Empresas 

. Apoio em iniciativas de promoção da marca AGUEDA em vários 

eventos nacionais e estrangeiros 

. AGUEDA CONCEPT 

 - Empresas/Municipio 

. Projetos Piloto na área da iluminação pública e de edifícios com 

empresas locais (eficiência energética) 

. Lighting Living Lab 

 



GIL NADAIS, 20 MAIO 2014 

… 
 

. Smart Specialization Strategy (S3) – definir a estratégia para 

apoiar a economia local integrada numa visão 2020 

. RIC – Rede de Inovação e Competitividade 

. Parcerias Europeias envolvendo grandes empresas 

. Parcerias estratégicas com a Rede de Living Lab’s – promoção 

das empresas locais 

. Nos processos de licenciamento de obras, as empresas obtém 

uma resposta em 48 horas 

.  
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ONDE QUEREMOS IR? 

. Aumentar a participação do cidadão no processo numa lógica 

do AGUEDA LIVING LAB 

. Criar dinâmicas de apropriação do espaço público numa lógica 

de ser o cidadão o promotor 

. Fazer do AGUEDA TV um meio de dinamização do envolvimento 

de todos os agentes, com especial relevo para os jovens 

. Aprofundar o processo de Eficiência Energética envolvendo 

todos os colaboradores municipais, os cidadãos e as empresas 

. Captar investimentos privados para a cidade na área da 

animação cultural, hotelaria, restauração, comércio, etc. 
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… 

. Centro de Artes 

. Museu da Industria 

. Dinamizar a Incubadora Cultural de Águeda (INCA), 

fomentando o surgimento de novos valores, oferecendo a cidade 

como palco para valorização de talentos  

. Consolidar o processo da Excelência 

 - na área dos serviços 

 - na área da qualidade de vida 

 - na área da dinâmica empresarial 

- Um projeto educativo 
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Queremos ÁGUEDA no mapa das cidades 

CRIATIVAS 

DINÂMICAS 

SUSTENTÁVEIS 

-…onde o cidadão é o mote do nosso trabalho e 

envolve-se no processo de criação e 

desenvolvimento 

HUMAN SMART CITY 
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Muito Obrigado 
 

 

presidente@cm-agueda.pt 

 

 

 

 

 


