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#SCEWC22 - Cidades Inspiradas nas Pessoas

Leonardo Da Vinci ficou conhecido por andar com os seus cadernos a escrever e 
desenhar coisas à medida que lhe chegavam. Para Isaac Newton, foi quando uma 
maçã caiu que as coisas fizeram sentido. A inspiração parece ser algo que ocorre 
espontaneamente e, portanto, não pode ser planeada. 

Mas o Smart City Expo World Congress, acredita que a inspiração é uma expressão de 
ideias que tornam possível o nosso melhor no nosso ambiente. Como tal, a inspiração 
está ligada a pessoas criativas e a ligações significativas. 

Só as pessoas podem fornecer às cidades um novo ponto de referência do que é 
possível. As pessoas mudam a cidade. As cidades são transformadas através das 
pessoas.

Com pegadas ambientais alarmantes e uma crise de saúde persistente, é agora, mais 
do que nunca, necessário refletir sobre como as cidades podem fazer a sua parte para 
fazer do mundo um lugar melhor, para ver que medidas funcionam bem, quais não 
funcionam, e como obter novas ideias para se prepararem para tempos desafiantes.









Coordenação

• AICEP

• NOVA IMS – NOVA 
CIDADE

Organização 
técnica e logística

• NOVA IMS – NOVA 
CIDADE

Promoção

• AICEP



Pavilhão Português

Área: aprox. 230m2

Passes:
• 10 passes para Congresso

• 180 passes de visitante (acesso à feira)

• 30 passes de expositor (inclui acesso ao congresso )

N.º empresas: 10 a 15

N.º municípios: 10 a 12 com espaços dedicados

Área central  - dinamizada pelos municípios

Áreas laterais  - dedicadas às empresas e municípios



Smart Cites Portugal

• Eventos patrocinados pelos municípios:

• Com envolvimento das empresas parceiras dos mesmos, incluindo a apresentação, 
no espaço central, de iniciativas culturais ligadas ao município;

• Evento AICEP de promoção nacional  “Portugal Smart Nation”: 

• Apresentações de casos de Sucesso de Smart Cites em Portugal no espaço Ágora.



Smart Cites Portugal

Custo:

4.750,00 € por município (+IVA)

7.500,00 € por empresa (+IVA)

Inclui espaço dedicado ao município no pavilhão de Portugal e participação em toda a agenda, incluindo o 
envolvimento no desenho das atividades de ativação da presença de Portugal no evento.

Contactos:
Ana Mouro Gomes
amgomes@novaims.unl.pt

965 491 362
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