
Jornadas europeias
European Workshops

//SMART CITIES
23 JUN 2017

// UNIvERSIdAdE do MINho
CAMpUS dE AzURéM





//BEM vINdo
//WElCoME

A Cidade de Guimarães, a Universidade 
do Minho e a IrRADIARE convidam-no a 
participar na aventura das SmartCities. 
Venha partilhar ideias e criatividade. 
Cooperar para as metas do futuro. Integrar 
oportunidades e desafios. Apresentar 
projetos emergentes. Debater agendas do 
conhecimento e inovação.
Este evento é parte da série “Jornadas 
Europeias”.

The City of Guimarães, Minho University 
and IrRADIARE invite you to be part 
of a SmartCity adventure. By sharing 
ideas. Bringing visions. Cooperating for 
goals. Integrating challenges. Opening to 
creativity. Emerging with businesses. Setting 
knowledge agendas. Networking for regional 
Innovation.
This event is part of “European Jornadas” 
series.



Os temas e oradores evoluem ao 
longo do programa, sendo mantida 
a estrutura do evento com objetivos 
relacionados com desenvolvimento, 
inovação, sustentabilidade, 
financiamento, competitividade e 
crescimento.
O objetivo global é  contribuir para 
melhorar a capacidade de projeção 
e integração europeia de projetos e 
iniciativas.

The topics and speakers evolve over 
the program, but common goals such as 
development, innovation, sustainability, 
financing,   competitiveness and growth 
will guide the event’s structure.
The overall goal is to improve the 
projection capability and integration of 
European projects and initiatives.

Objetivos
Goals



Estes workshops estão orientados 
para todos os interessados em 
alargar conhecimento e desenvolver 
capacidades nas áreas da inovação, 
desenvolvimento regional, cidades 
inteligentes, criação de valor e 
programas internacionais.

These Workshops are oriented towards 
participants that are interested in 
increasing their knowledge and develop 
capabilities in innovation, regional 
development, smart cities, the creation 
of value and current international 
programs.

Destinatários

Mais informações// 
Know more

Addressed to

info@irradiare.com



//SMART 
dEvElopMENT

//
opoRTUNIdAdES 

2014-2020

A inovação, a expansão internacional, 
a chegada de novas ideias e parceiros, 
assim como o desenvolvimento das 
regiões e cidades emergentes são 
alguns dos fatores-chave para o smart 
development. 

Innovation, growth, internationalization, 
creativeness, funding, financing require 
new innovation chains, partnerships and 
platforms as key factors to achieve smart 
management at both public regional and 
urban governance and private investment.

As oportunidades no período 2014-
2020 são vastas e integram um diferente 
número de programas que pretendem 
fomentar novas oportunidades de 
inovação. 

The opportunities in 2014-2020 period 
are wide over a number of different 
programmes from regional development, 
response to societal challenges and 
innovation leadership.

Smart development

opportunities 2014 - 2020



//SMART CITIES
Smart Cities

As políticas europeias do consumo sustentável de energia e 
proteção ambiental valorizam uma maior atenção por parte 
das autoridades locais e regionais.
European policies on sustainable utilities and urban 
environments require impose new challenges and demand for 
new capacities from urban and regional authorities.

//
SUSTENTABIlIdAdE

Sustainability

No contexto das alterações climáticas é fundamental reforçar a 
resiliência e a implementação de medidas de desenvolvimento 
sustentável. 
In the context of climate change is essential to strengthen the 
resilience and implement sustainable development measures, 
as well as to integrate it into enhanced governance contexts.

//opEN
 INNovATIoN

open Innovation

A exploração de novas ideias e áreas de atuação possibilita 
que as empresas e universidades alcancem novos patamares 
ao nível tecnológico e de inovação.  
Discussing new ideas, innovative business, emerging economic 
sectors, new working environments and transforming urban 
services and functions.

//REGIõES 
EMERGENTES

Emerging Regions

As cidades e as regiões emergentes competem por recursos, 
ideias, acesso à inovação, investimento, competências, 
proximidade e financiamento, que funcionam como 
impulsionadores da competitividade, em especial através da 
adopção de “smart and enabling technologies”.
Emerging regions compete for resources, ideas, access to 
innovation, investment, skills, proximity and funding, operating 
as competitiveness drivers, namely through the early adoption 
of “smart and enabling technologies”.



//UMINho
UNIvERSIdAdE

do MINho

A UMinho pretende ser uma 
universidade com foco no ambiente 
socioeconômico regional, nacional e 
internacional. A Universidade do Minho 
é uma das melhores universidades 
do mundo com menos de 50 anos 
e é também a melhor universidade 
portuguesa no ranking global do Times 
Higher Education.
UMinho aims to be a University without 
walls, focusing on the regional, national and 
international socioeconomic environment. 
The University of Minho is one of the world’s 
best universities under 50 years and it is 
also the best Portuguese university in the 
global ranking of Times Higher Education.



A IrRADIARE foi fundada em 1995 como 
spin-off da Universidade técnica de 
Lisboa. A IrRADIARE presta consultoria 
em novos investimentos, cooperação 
público-privada e políticas públicas 
regionais. A IrRADIARE encontra-se 
presente em  Lisboa a Bruxelas, entre 
outras localizações.
IrRADIARE was founded in 1995 as a spin-
off of the Technical University of Lisbon. 
IrRADIARE advises on new investments, 
public-private cooperation and regional 
public policies. On those areas, IrRADIARE 
is active from Lisbon and Brussels among 
other locations.

//IRRAdIARE
SCIENCE  foR 

EvolUTIoN



// C. M. 
GUIMARãES

Guimarães tornou-se cidade 
UNESCO em 2001. Por esse motivo, 
a sensibilização para a importância 
do património através de programas 
educativos tem tornado os cidadãos 
empenhados e ativos no processo de 
preservação. Em 2012, a cidade ganhou 
um prémio como Capital Europeia da 
Cultura.
Guimarães became UNESCO World 
Heritage City in 2001. Due to that fact, 
awareness regarding the importance of 
heritage through educational programs has 
make citizens committed and active in the 
preservation process. In 2012, the city won 
an award of European Capital of Culture.



//dREAM
dEMoNSTRATIoN, 

REINvENTIoN, ENGAGEMENT, 
AdhESIoN, MoBIlIzATIoN

DREAM é um consórcio que surgiu 
da ambição e empenho de sete 
cidades europeias para partilhar 
as soluções inovadoras de gestão 
urbana sustentável. Tendo em vista os 
desafios globais da urbanização e da 
mobilização, o projeto DREAM está 
no centro da mudança do paradigma 
urbano europeu.
DREAM is a consortium that has emerged 
from the combined ambition and endeavours 
of seven European cities to share the 
innovative solutions of urban sustainable 
management. Rising to the global challenges 
of urbanization and mobilization, the DREAM 
project is very much at the heart of change in 
the european urban paradigm.



Opening session
(Câmara Municipal de Guimarães, Universidade do Minho e IrRADIARE)

10:00 – 10:20

Living Labs: Reinventar as cidades
(Universidade do Minho)

11:30 – 12:00

Recepção dos participantes09:30 – 10:00

Smart City Challenge10:20 – 11:00

Debate e apresentação de soluções inovadoras12:00 – 13:00

11:00 – 11:30 Coffee break

// pRoGRAMA
pRoGRAMME



// oRAdoRES
SpEAKERS

// Ricardo Costa   Câmara Municipal Guimarães

// Miguel Oliveira   Universidade do Minho

// Paulo Novais   Universidade do Minho, Informática

// Ricardo J. Machado   Universidade do Minho, Algoritmi Director

// Paulo Cruz   Universidade do Minho, Professor Catedrático Arquitetura

// Stephane Louis Clain   Universidade do Minho, Modelação matemática

// Elsa Nunes   IrRADIARE

// Marcos Nogueira   IrRADIARE



//SESSõES 
ANTERIoRES 

pREvIoUS EvENTS

// Fundos europeus
Quadro 2014-2020

// European funds
Programme 2014-2020

// Inovação, Clusters,
Empreendedorismo, PME

// Innovation, Clusters,
Entrepreneurship, SME

// Cidades inteligentes
// Smart cities

// Alterações climáticas:
Iniciativas europeias e nacionais

// Climate change:
European and national initiatives

oRAdoRES CoNvIdAdoS
GUEST SpEAKER

MESA-REdoNdA
RoUNd-TABlE MEETINGS

SESSõES TEMáTICAS
ThEMATIC SESSIoNS

 ENCoNTRoS pARA 
EMpREENdEdoRES 

ENTREpRENEURIAl loUNGE





Universidade do Minho
Campus de Azurém

Alameda da Universidade
4800 - 058 Guimarães 
www.uminho.pt

IrRAdIARE
+351 210 937 907

// loCAlIzAção
AddRESS

//
To

vISIT

Visit Portugal www.visitportugal.com/pt-pt/node/73742

Lonely Planet www.lonelyplanet.com/portugal/guimaraes

Tripadvisor www.tripadvisor.pt/Attractions-g189174-Activities-
Guimaraes_Braga_District_Northern_Portugal.html

The New
York Times

http://www.nytimes.com/travel/guides/europe/portugal/
guimaraes/overview.html

Guimarães 
Turismo www.guimaraesturismo.com

http://www.uminho.pt
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/73742
https://www.lonelyplanet.com/portugal/guimaraes
https://www.tripadvisor.pt/Attractions-g189174-Activities-Guimaraes_Braga_District_Northern_Portugal.html
https://www.tripadvisor.pt/Attractions-g189174-Activities-Guimaraes_Braga_District_Northern_Portugal.html
http://www.nytimes.com/travel/guides/europe/portugal/guimaraes/overview.html
http://www.nytimes.com/travel/guides/europe/portugal/guimaraes/overview.html
http://www.guimaraesturismo.com/


GPS: N 41° 27’ 6.85’’ // W 8° 17’ 33.19’’

..by car
how to get there...

..by public transports







//REGISTo

//INfo

O registo de participação deve ser solicitado a:
paula.peiro@irradiare.com
vitorcorrelo@dep.uminho.pt

Após o registo irá receber um email de 
confirmação.

A organização deste evento é da 
responsabilidade da Universidade do Minho
e da IrRADIARE.
Qualquer dúvida, por favor contacte:

Participation request to: 
paula.peiro@irradiare.com
vitorcorrelo@dep.uminho.pt

After the registration you will receive a 
confirmation email.

Universidade do Minho and IrRADIARE are 
in charge of the event organization. 
Any question, please contact:
//+351 210 937 907   //info@irradiare.com
//+351 253 510 931   //vitorcorrelo@dep.uminho.pt

Registration

Info


