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O município de Boticas assume-se
como um território inovador que
abraça o conceito de “smart city”
com vigor e inovação.

Boticas

na ponta dos
dedos

a capacidade de atrair mais investimento para o concelho e, simultaneamente, alavancar não só o turismo, mas também a qualidade
de vida dos cidadãos.
Integrada na Secção de Municípios Cidades Inteligentes, Boticas
tem tido um papel proativo, participando nos recentes workshops
sobre Inovação, inseridos na iniciativa “Smart Cities Tour 2018” e
organizados pela Associação Nacional de Municípios Portugueses
(ANMP), em parceria com a NOVA IMS. O concelho teve também a
oportunidade de apresentar o Portal “Autarquia 24 – Boticas em Linha”
num desses workshops, partilhando o projeto com outras autarquias,
universidades e empresas. Esta partilha de informação, de conceitos, projetos e ideias é fundamental para que cada município, à sua
própria dimensão, escala e realidade, possa “adaptar” os projetos e
torná-los exequíveis. Fernando Queiroga reforça a importância deste
movimento: “A concretização deste conceito tem permitido aproximar
ainda mais os territórios e ultrapassar algumas barreiras físicas que
ainda vão existindo. A coesão territorial também deve ser alcançada
deste ponto de vista e faz todo o sentido que as regiões menos povoadas consigam tirar partido destas evoluções tecnológicos, para
assim se poderem tornar mais atrativas, não só do ponto de vista da
promoção turística, mas também da captação de investimentos e da
instalação de novas empresas que permitam uma saudável dinâmica
das economias locais”.

Na esfera temática das “smart cities”, a Câmara de
Boticas destaca-se pela aposta no acesso da população
às evoluções tecnológicas, nomeadamente às novas tecnologias da informação e comunicação. O primeiro passo
passou pela implementação de uma rede de cobertura wi-fi
alargada, em seis espaços públicos com grande afluência
turística, o que permite aos visitantes ter acesso à internet
e a diferentes conteúdos de forma rápida e prática. Depois
deste primeiro passo, a rede wi-fi será também disponibilizada em outras aldeias do concelho, alargando, assim, a
área de cobertura.
Este projeto está interligado com outros já existentes,
como é o caso da aplicação móvel “Boticas na mão”, disponível para smartphones com os sistemas IOS e Android,
que permite aumentar a experiência e o desenvolvimento
do “smart tourism” em Boticas. Através desta aplicação,
os turistas podem ter acesso a um conjunto de informação
de grande relevância como os restaurantes disponíveis no
concelho, hotéis e locais para visitar, por exemplo. Essa
mesma informação pode também ser consultada através
de muppi’s digitais instalados nos pontos turísticos.
Outro projeto já implementado é o Portal “Autarquia
24 – Boticas em Linha”, um projeto inovador que permite
uma maior flexibilização no acesso aos serviços administrativos e operativos do município, por parte de cidadãos
e empresas.
Este Portal permite que Boticas se torne, cada vez
mais, num território inteligente, utilizando tecnologias
digitais para melhorar os seus serviços e o contacto com
os munícipes, turistas e empresas, promovendo a união
entre a inovação, qualidade do ambiente, inclusão social e
cultural, num contexto de governação aberta, potenciando

Um concelho a visitar
A atenção a áreas tão diversificadas como o Turismo, mas também a
Educação, a Cultura, os Apoios Sociais e o apoio à criação de emprego
são fatores fundamentais para o presidente da Câmara de Boticas: “Mais
importante do que construir grandes obras e grandes estruturas, queremos
criar todas as condições para podermos fixar a nossa população e garantir
que haja qualidade de vida no nosso concelho”.
Confiante nas potencialidades da terra que representa, o nosso
entrevistado não deixa de acreditar “que estas regiões do interior do país
têm um futuro positivo pela frente, até porque há cada vez mais pessoas a
quererem deixar o grande bulício e o stress do dia a dia das cidades para
viverem no campo”. Neste âmbito, Boticas revela-se verdadeiramente
atrativa pelas “acessibilidades” e pela “tecnologia” que “torna muito mais
fácil trabalhar a longas distâncias sem sacrificar a qualidade e a rapidez
do trabalho”. O edil não deixa de reforçar que “o desenvolvimento destas
regiões trará, simultaneamente, novos desafios e necessidades, abrindo-se
aqui algumas oportunidades que poderão ser uma espécie de pontapé de
saída para novos projetos e novos investimentos”.

