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De que forma é que as cidades encaram os desafios? Como é que 
podem combater as alterações climáticas e melhorar a qualidade 
de vida dos seus habitantes? Estas são algumas das questões 
que a cidade de Cascais procura dar resposta através de projetos 
de start-ups que querem tornar o Município mais SMART. 

O cenário pós pandemia, as alterações climáticas, o impacto da 
guerra na Europa e consequente crise energética que provocou 
uma inflação que não evidencia sinais de abrandamento, trouxe-
ram a urgência de pensar em novas estratégias inovadoras que 
solucionassem a crise existente. 

Startups apostam na mobilidade
inteligente em Cascais

Desde a sua presença no Smart Cities Summit ao centro de enge-
nharia estabelecido na pequena cidade, o Município quer atrair 
investimento para o interior do país e mostrar que têm o mesmo 
número de soluções inovadores que as grandes zonas urbanas. 

A pequena cidade de Fundão mostra que as zonas interiores do 
país não significam um entrave á inovação. Marcou presença no 
Summit de Smart Cities, que se realizou na FIL, em Lisboa, onde 
promoveu os projetos desenvolvidos no Município, como a 
criação de uma ovelha sensorizada e uma bicicleta feita de 
bambu. A presença no Município no evento promoveu a iniciativa 
que tem sido promovida pela autarquia: MoveToFundão. 

MoveToFundão quer atrair mais
investimento para o interior do país

A INOVA-EM, que desempenha um papel importante na proteção 
do ambiente e no desenvolvimento do Município de Cantanhede, 
foi distinguida com o Selo de Qualidade do Serviço de Gestão de 
Resíduos Urbanos (ao consumidor) e o Prémio de Excelência do 
Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos (ao consumidor). 

INOVA-EM recebe prémio de
excelência no Serviço de Gestão
de Resíduos Urbanos

A Vodafone realizou um estudo de caso em 10 países europeus 
com o objetivo de compreender como é que as cidades se adap-
tam à mudança e que soluções ligadas às smart cities estão a ser 
implementadas. Apenas 6% das cidades portuguesas são capa-
zes de investir e apostar em soluções inovadoras que fazem uma 
cidade inteligente. 

Apenas 6% das cidades
portuguesas implementam
soluções inovadoras.

© Todos os direitos reservados AICEP 2022.
Para cancelar a subscrição da newsletter clique em Cancelar subscrição



#02

Vodafone conducted a case study in 10 European countries to 
understand how cities adapt to change and which smart city 
solutions are being implemented. Only 6% of Portuguese cities 
are able to invest and invest in the innovative solutions that define 
a smart city.

Only 6% of Portuguese cities can
support and implement innovative
solutions.

INOVA-EM, which plays an important role in protecting the 
environment and in the development of the Municipality of Canta-
nhede, was distinguished with the Seal of Quality of Service for 
Municipal Waste Management (to the consumer) and the Award 
for Excellence in the Service of Municipal Waste Management (to 
the consumer).

INOVA-EM receives award for
excellence in Urban Waste
Management
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How do cities face challenges? How can the fight against climate 
change and improve the lives of citizens? These are some of the 
questions that the city of Cascais wants to answer. The solution 
can come up from innovative projects that start-ups and starting 
to develop and putting into action.

The post-pandemic scenario, climate change, the impact of the 
war in Europe, and the consequent energy crisis that caused 
inflation that shows no signs of slowing down, brought the urgen-
cy of coming up with new innovative strategies that would solve 
the existing crisis and promise of a better future.

Start-ups invest on
Smart Mobility in Cascais

From its presence at the Smart Cities Summit to the engineering 
center established in the small town, the Municipality wants to 
attract investment to the country’s interior and show that it has 
innovative solutions just like the large urban areas.

The small town of Fundão shows that being a rural area is no obsta-
cle to innovation. The Municipality attended the Smart Cities 
Summit, which took place at FIL, in Lisbon, where it promoted the 
projects developed, such as the creation of “sensorized” sheep and 
a bicycle made of bamboo. The Municipality’s presence at the event 
was a big opportunity to promote its MoveToFundão initiative.

MoveToFundão wants to attract more
investment to the country’s interior


