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Visão para a I&I sobre as nossas cidades até 2030

Objetivos da Agenda
•

Estimular e apoiar a transição das cidades portuguesas para
um novo paradigma de cidade inclusiva, justa, segura, resiliente
e sustentável, no contexto europeu e global

•

Potenciar a reflexão da comunidade científica, da sociedade e dos atores
económicos sobre a base de conhecimento necessária para o sucesso
dessa transição

•

Identificar desafios e oportunidades de desenvolvimento que se colocam
às cidades portuguesas e propor respostas de I&I articuladas e inovadoras,
a implementar de forma colaborativa entre os vários atores urbanos

2

Visão para a I&I sobre as nossas cidades até 2030

O processo
•

Abordagem bottom-up, envolvendo as comunidades científica,
tecnológica, empresarial, e as outras entidades que têm as cidades
como quadro de atuação

•

Identificação pelos peritos de grandes áreas de desenvolvimento futuro
e das principais questões para a investigação e a inovação até 2030,
e elaboração de uma versão preliminar da Agenda

•

Realização de workshops para divulgação e discussão pública da versão
preliminar da Agenda

•

Ponderação dos resultados da discussão pública e elaboração da
primeira versão final da Agenda
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Agenda estruturada em 4 pilares

4

Domínios para concretização de tópicos de I&I

Pilar 1 - Ambiente Natural, Ambiente Construído e Mobilidade

•

Valorização dos ecossistemas naturais e da biodiversidade nas cidades

•

Adaptação climática e resiliência a eventos extremos nas cidades

•

Gestão eficiente dos recursos através de soluções integradas
nexus água-energia-alimentos

•

Reabilitação urbana para a eficiência energética e energias renováveis

•

Modelos de economia circular para subsistemas urbanos eficientes e
resilientes

•

Novas acessibilidades e interconetividades para cidades inclusivas

•

Novos paradigmas de mobilidade urbana em contexto de economia de
baixo carbono
5

Domínios para concretização de tópicos de I&I

Pilar 2 - Sociedade, Cultura e Qualidade de Vida
•

Combate à pobreza e apoio a populações vulneráveis

•

Integração de migrantes e refugiados

•

Equidade no acesso aos serviços de interesse geral (educação, saúde, …)

•

Desenvolvimento de cidades amigas das crianças e dos jovens

•

Vida saudável e envelhecimento ativo nas cidades

•

Valorização do património cultural e diversificação das práticas culturais

•

Novos usos e formas de apropriação do espaço público

•

Respostas de proximidade ao crime e insegurança urbana física e virtual
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Domínios para concretização de tópicos de I&I

Pilar 3 - Economia Urbana e Competitividade
•

Competitividade, conetividade e internacionalização das cidades

•

Impactos económicos das migrações nas cidades

•

Gestão sustentável do turismo nas cidades

•

Mercado de habitação, gestão imobiliária e arrendamento

•

Economia inteligente, atividades inovadoras e atração de conhecimento

•

Criação de emprego e empreendedorismo em áreas inovadoras

•

Economia social e de partilha, empreendedorismo social e combate ao
desemprego

•

Economia circular e de baixo carbono para cidades ecoeficientes e
sustentáveis
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Domínios para concretização de tópicos de I&I

Pilar 4 – Informação, Participação e Governação

•

Cidades analíticas e gestão urbana

•

Cidadania e inteligência urbana

•

Movimentos sociais e produção da cidade

•

Participação e decisão pública

•

Inovação institucional e gestão urbana

•

Governança para a mudança urbana

•

Governança para o reposicionamento geoestratégico das cidades
portuguesas no mundo global

•

Futuros urbanos: cenarização e prospetiva
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Documentos estratégicos de referência

Nacionais:
•

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT),
aprovado pela Lei nº 58/2007, de 4 de setembro, e respetivas Declarações de
Retificação

•

Documentos da proposta de alteração do PNPOT, (DGT, 2018).
Disponíveis em http://pnpot.dgterritorio.gov.pt/documentos-pnpot

•

Documentos da Avaliação do Programa de Ação do PNPOT 2007-2013
[na parte relativa às cidades e ao sistema urbano], (DGT, 2014). Disponíveis em
http://pnpot.dgterritorio.gov.pt/documentos

•

Estratégia Cidades Sustentáveis 2020, aprovada pela Resolução do Conselho de
Ministros n.º 61/2015, de 16 de Julho

•

Documentos preparatórios da Estratégia Nacional para o Portugal Pós 2020
Disponíveis em http://www.portugal2030.pt/

•

(…)
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Documentos estratégicos de referência

Europeus e internacionais:
• Urban Agenda for the EU. Pact of Amsterdam
Agreed at the Informal Meeting of EU Ministers Responsible for Urban Matters on
30 May 2016 in Amsterdam.
Disponível em http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/urbandevelopment/agenda/pact-of-amsterdam.pdf

• The Strategic Research and Innovation Agenda of JPI Urban Europe.
Transition towards Sustainable and Liveable Urban Futures
JPI Urban Europe, 2015.
Disponível em https://jpi-urbaneurope.eu/app/uploads/2016/05/JPI-Urban-EuropeSRIA-Strategic-Research-and-Innovation-Agenda.pdf

• The New Urban Agenda
Adopted at the United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban
Development (Habitat III) in Quito, Ecuador, on 20 October 2016.
Disponível em http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English.pdf
•

(…)
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Peritos envolvidos na preparação da Agenda
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