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Águeda:

um concelho 4.0

palco de experimentação de novas tecnologias, como é o caso
dos controlos de iluminação, da transmissão de dados através
das luminárias, uma rede de fibra ótica
que cobre os quase 350 km2 de território,
sistemas nos quais fomos pioneiros.
O autarca revela ter “uma cidade que,
no desenvolvimento de novas ideias, tem a
dimensão correta, permitindo desenvolver
estes projetos a uma escala ideal, com
inúmeras aplicações em prol da comunidade. Estamos neste momento a criar
uma forma agregadora, algo visível que
mostre as aplicações que tornam Águeda
numa Human Smart City. O modo como
estas funcionalidades atuam com e para as
pessoas é fundamental. Com uma grande
parceria tecnológica, estamos já a criar
esse denominador comum que permita às pessoas perceber e
encontrar aquilo que procuram”.

Motor de Revolução
rocuramos estar na frente e a inovação e simplificação de processos
são para nós uma maneira de estar. Quando outras entidades visitam
Águeda para verificar as suas implementações, os comentários são que
“os procedimentos estão extraordinariamente simplificados”. Nas palavras
do edil, “a forma como aqui se trabalha é diferente do que acontece na
generalidade dos municípios. Gostamos e queremos pensar numa lógica
de que há sempre margem para melhorar e simplificar, tornando a vida
das pessoas mais simples e agradável”.

Smart City «Humana»
Com uma das autarquias mais antigas – com parceiros na tecnologia,
universidades e na própria população – tem um processo de fomento de
novas ideias e acessibilidades, uma vez que o seu tecido empresarial
congrega potencialidades que permitem pensar num espetro alargado.
Em Águeda percebemos há muito tempo que ninguém faz nada verdadeiramente importante sozinho. Por isso procuramos permanentemente
novos parceiros e integrar novas redes. Mas também achamos que o nosso
território deve ser um território de experimentação e de desenvolvimento de
projetos, devidamente partilhado com as nossas empresas, as escolas e a
população. Como exemplo, o “Águeda Lighting Living Lab” é um programa
que gira em torno de um nicho importante do setor empresarial, a iluminação, e a sua gestão. À medida que se revelou importante colocarem-se na
linha da frente e serem competitivos nesta área, tornaram o território num

Águeda está na frente
do contexto nacional. A
estratégia e a postura da
sua gestão autárquica
transpõem-se para a cidade
e para o restante território
concelhio, manifestando
uma vontade permanente
de melhoria. O Presidente
da Câmara Municipal,
Jorge Almeida, faz-nos
a apresentação deste
concelho vanguardista e
com olhos postos no futuro.

Mais do que um parceiro facilitador de espaço, o município
é também quem desafia empresas e pessoas a que se reinventem, partindo de si mesmo o exemplo. No âmbito das aplicações
informáticas e de gestão, a Câmara é constantemente visitada
por muitas dezenas de outras autarquias que vêm aferir a forma
como lidam com as mais diversas situações, para, posteriormente, implementarem o mesmo modelo.
“O nosso fornecedor de software encontra aqui um parceiro
que constantemente solicita evolução e melhoramentos. Isto
leva-nos a ter uma série de preocupações inovadoras e de primeira linha, sob o ponto de vista do arquivamento e do acesso a
informação armazenada, totalmente digital. Conseguimos incutir
nos funcionários essa mesma filosofia de melhoria constante.
Mas também procuramos incutir essa postura nos mais
novos, e começamos na escola, onde temos em curso o maior
projeto de utilização de novas tecnologias em sala de aula, com
um grande empenho e resultado por parte dos alunos, professores e pais, que facilmente perceberam que “esse é o futuro”.

A indústria como chamariz de
investimento
Com um parque empresarial super-desenvolvido, que já vai
na terceira fase de ampliação, Águeda tem um projeto aprovado
para colocar nesse mesmo espaço uma infraestrutura de alta

tensão que o irá tornar muito atrativo para
empresas grandes consumidoras de energia, e um dos poucos com essas condições
em Portugal. Como sublinha o autarca,
“isto faz com que necessitemos de tornar
o concelho ainda mais atrativo para viver,
para além das condições já existentes para
trabalhar, fixando e atraindo as pessoas e
tornando o território coeso e dinâmico no
que concerne à habitabilidade, também
aqui em evolução permanente”.
Em simultâneo, outros aspetos que
têm merecido os seus esforços e investimentos são a dinamização do concelho,
o património, a segurança ou a proteção
civil, sempre com a formação da população
como premissa fundamental. Assim, a interação entre tecnologia e as pessoas faz
com que diversas situações contem com
o conhecimento comum, numa simbiose
perfeita que fazem de Águeda, efetivamente, um modelo a seguir.

O Agitágueda e
a nova imagem
turística de
Águeda.

conseguir plenamente!”

“Águeda transfigura-se
com o Agitágueda e estamos a lidar com esta nova
realidade de nos termos
tornado um concelho turístico. O desafio é sermos
surpreendentes para quem
nos visita e mesmo para
quem cá vive. Estamos a

O que está no horizonte?
Jorge Almeida é perentório: “O limite é o infinito!” O permanente desafio de encontrar soluções para simplificar e fazer
cada vez melhor é fundamental, “tendo sempre em linha de
conta que as novas tecnologias são parceiros fundamentais no
aumento da qualidade de vida, mas não substituem as pessoas”,
acrescenta, concluindo o Presidente da Câmara.

