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APRESENTAÇÃO 

CIDADEMAIS 

O CidadeMAIS é um evento anual gratuito que celebra a 

Sustentabilidade e o Ambiente. Realiza-se na cidade do 

Porto nos Jardins do Palácio de Cristal e na Biblioteca 

Municipal Almeida de Garrett. É organizado e produzido 

pela daRaiz em parceria com a Biorumo e a Câmara 

Municipal do Porto 

Tem como missão promover o encontro e simplificar a 

sustentabilidade, tornando-a imediatamente acessível a 

qualquer pessoa e organização. 

O tema da edição de 2016 foi o Território Sustentável, seguindo-se aos temas anteriores do Consumo 

Responsável (2015) e Cidades Sustentáveis (2014). Esta edição teve um pré-evento intitulado (Des)conferências 

sobre Sustentabilidade – Ciclo de Espaços Abertos entre Maio e Julho do mesmo ano. 
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

NÚMEROS PRINCIPAIS 2016 

PÚBLICO 
Durante o evento, de 7 a 10 de Julho, passaram pelo Palácio de Cristal cerca de 15 000 pessoas. Destes visitantes 

estimámos as seguintes tipologias de público: 50% turistas estrangeiros, 25% público do CidadeMAIS e 25% 

utilizadores habituais dos jardins. 

Fruto da parceria estabelecida com a Upnorth, uma empresa no ramo da mobilidade inteligente, foi colocado 

um contador no portão principal dos jardins, que deu uma contagem real do número de visitantes. 
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Gráfico 1: Valor total diário de entradas e saídas dos Jardins do Palácio de Cristal. 

 

Gráfico 2: Valor da média de entradas e saídas em função da hora. 

 

 

SITE 
Durante o mês de Junho o site do CidadeMAIS teve 10 500 visitantes únicos que passaram uma média de 3’40’’ 

por visita. No mês de Julho esse número cresceu para 11 600 visitantes e o tempo médio de pesquisa manteve-

se. É de salientar que o site foi acedido a partir de 46 países. 
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Gráfico 3: Histórico mensal de visitas e pesquisas no site. 

 

 

 

Tabela 1: Resumo de visitas durante o mês de Junho. 

 

Tabela 2: Resumo de visitas durante o mês de Julho. 

 

 

REDES SOCIAIS 
Durante o período de 15 de Junho a 15 de Julho, na plataforma do facebook, as publicações na página do Cidade+ 

chegaram a 70 842 pessoas das quais 56 719 interagiram com a publicação.  
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Gráfico 4: Várias análises relativas ao período de 15 de Junho a 15 de Julho na rede social facebook. 

 

 

RESUMO FINANCEIRO 

 Previsão  Real 

RECEITAS (€) (€) 

Patrocínios 65 000 24 300 

Praça Empresarial 14 000 2 870 

MercadECO 3 000 1753 

Praça de Alimentação 1 500 962 

TOTAL 83500 29 885 

   

DESPESAS   

Comunicação* 8000 1 441 

Viagens e alojamento 6500 264 

Praça Empresarial 12 800 4 735 

Artes e Espectáculos 2 100 1 200 

Cenário 4 000 650 

Materiais 4 600 1273 

Alimentação 600 568 

Seguro de 
Responsabilidade Civil e 

SPA 
1500 1131 

Recursos Humanos* 40 000 36 000 

TOTAL 80 100 47 262 

   

BALANÇO + 3500 - 17 377 
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É pertinente uma breve explicação acerca de alguns valores, devido à discrepância do orçamento previsto 

para o real, em áreas que têm sido o maior desafio à solidificação do projecto CidadeMAIS. Em destaque a 

área dos Recursos Humanos e a área da Comunicação. Relativamente à primeira, o CidadeMAIS tem 

necessidade de uma equipa mais alargada para a produção do evento, cujos papéis estão contemplados na 

estrutura do projecto. No entanto perante a falta de recursos financeiros a equipa de produção foi reduzida 

ao mínimo essencial, tendo por isso baixado o custo real, relativamente ao previsto. De salientar que não foi 

angariado o valor necessário para cobrir todos os custos do item Recursos Humanos. A área da comunicação 

apresenta, também um valor discrepante, devido ao facto do trabalho da agência criativa ter sido feito para 

esta edição e excepcionalmente sob a forma de patrocínio.  

 

CIDADEMAIS 2016 

PARCERIAS 
A 3ª edição contou mais uma vez com o apoio de uma rede de 45 entidades entre empresas, associações, 

instituições e movimentos civis. O apoio financeiro veio de 2 patrocinadores principais, a SUMA e a Recolte e 2 

patrocinadores secundários, uma parceria Boa Energia/Citizenergy e a Nissan. Contamos com 9 promotores que 

são parceiros estratégicos nas áreas de conteúdo, divulgação e logística: a Atmosfera M, a Fundação Dr. António 

Cupertino de Miranda, o UPTEC Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto, a Lipor, a CP – 

Comboios de Portugal, a AEP, o Green Projects Awards, a Sociedade de Ética Ambiental e a Moving Cause. No 

apoio à programação a 3ª edição juntou 23 parceiros: Awakened Life Project, A3S, Associação Amigos da 

Montanha, APEMETA, Arkiplay, +ciência, Balleteatro, BCSD Portugal, Biruta, CAIS, Campo Aberto, CEIIA, 

Cooperativa da Natureza, Comunidade OST Portugal, Cactus, GEPE, Habitat Saudável, Instituto de Sociologia do 

Porto, Mo.Ca., Om Gaia, Plano Clima, Profitecla, Runners Clinic / Porto Running Tours, Uma vida como a Arte, 

Associação Unificar, Universidade Católica Portuguesa e a Zero desperdício. Contamos ainda com 3 parceiros 

media, a revista O Instalador, o Porto Canal e a revista Smart Cities e 1 parceiro de comunicação a Agência 

Criativa MIEW. 

 

INICIATIVAS 

Warm-up – Maio a Julho 

(Des)conferências 

sobre 

Sustentabilidade 

Local: Atmosfera M, 

Fundação Dr. 

António Cupertino de 

Miranda e Jardim da 

UPTEC-PINC  

 

Descrição: As (Des)conferências sobre Sustentabilidade, o programa warm-up que antecedeu o CidadeMAIS, 

aconteceu em em três momentos distintos, com os temas: Economia e a Gestão do Todo (21/05), Organizações 

do Futuro (18/06) e Ética Empresarial (01/07). 

Parcerias: Atmosfera M, Fundação Dr. António Cupertino de Miranda, UPEC – Parque de Ciência e Tecnologia da 

Universidade do Porto, Instituto de Sociologia do Porto e A3S. 
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Destaques: Participação de: Filipe Araújo, Vereador do Pelouro da Inovação e Ambiente da Câmara Municipal do 

Porto; Sofia Santos, Secretária-geral do BCSD Portugal; Erwin Van Waeleghem, Teal for Teal Belgium; Paula Nunes 

da Silva, Vice-Presidente da Quercus e Paulo Calçada, Administrador Executivo da Porto Digital. 

Nº de participantes: 90 participantes ao longo das três sessões. 

CidadeMAIS 7 a 10 de Julho | Jardins do Palácio de Cristal 

Conferência 

Território 

Sustentável 

Local: Auditório da 

Biblioteca Municipal 

Almeida Garrett 

 

 

Descrição: Debate de ideias e estratégias no âmbito da sustentabilidade que integrou quatro sessões: I. Território 

Sustentável: Uma abordagem colectiva; II. O Acordo de Paris. E agora?; III. Melhor Mobilidade, Mais 

Sustentabilidade; IV. Desafio Colectivo na Economia Circular. 

Parcerias: Departamentos de Engenharia Civil, pelo Engenheiro António Babo, e de Geografia da Universidade do 

Porto, pela Geógrafa Ana Monteiro, e da Lipor- Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande 

Porto, um dos promotores do evento. 

Destaques: Abertura da Conferência pelo Presidente da Câmara do Porto Rui Moreira e encerramento pelo 

Ministro do Ambiente João Pedro Matos Fernandes.  

Participação de oradores das organizações Green Park and Incubator de Guangdong-China, Projecto Europeu 

Citizenergy, Agência Portuguesa do Ambiente, Associação Zero, CEIIA, Órbita, Velo Culture, Nissan, BCSD Portugal, 

Mo.ka, Movimento Global Fashion Revolution e Fundação Ellen MacArthur. 

O Auditório foi também palco do Colóquio “Menos é Mais” promovido pela Sociedade de Ética Ambiental, 

promotor do CidadeMAIS. Ocorreu durante o dia de 9 de Julho e contou com cerca de 40 participantes. 

 

Nº de participantes: 230 Pessoas constituíram o público; em cada uma das sessões estiveram cerca de 70, 50, 65 

e 45 pessoas, respectivamente.  

Praça Empresarial 

Local: Rossio do 

Pavilhão Rosa Mota 

  

Descrição: É um espaço dedicado à promoção de empresas na área do ambiente e da sustentabilidade com o 

intuito de divulgar as melhores práticas empresariais no mercado português e de promover negócios entre os 

diferentes agentes e participantes do evento. 

Patrocínio: Boa Energia / Citizenergy. 
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Destaques: Alimentação da Praça Empresarial feita por um kit fotovoltaico, fruto da parceria com a Boa Energia. 

Festejamos o facto da produção ter excedido a energia consumida, havendo injecção de energia para a rede. A 

praça foi visitada pelo Presidente da Câmara do Porto Rui Moreira, pelo Ministro do Ambiente João Pedro Matos 

Fernandes, por William Lin, representante dos investidores do Green Park and Incubator de Guangdong-China e 

por Eduardo Santos, director do departamento de Alterações Climáticas da Agência Portuguesa do Ambiente. 

As estações televisivas Porto Canal e RTP estiveram presentes na Praça Empresarial dando destaque às empresas, 
com um tempo de emissão de cerca de 5min (Reportagem para o programa Portugal em Directo disponível em 
http://www.rtp.pt/play/p2225/e242661/portugal-em-direto ). 
 
Participantes: Boa Energia/Citizenergy/Paraty, E-bike, Ereserve, Rduz, Coretech, Piurra, EcoCubo, Upnorth, 

Cantinho das Aromáticas, Desafios Porto, Lipor e Recolte. 

RedeMAIS 

Local: Rossio do 

Pavilhão Rosa Mota 

  

Descrição: o espaço central da Praça Empresarial para a apresentação, discussão e realização de oficinas 

temáticas.  

Patrocínio: Boa Energia / Citizenergy. 

Destaques: A programação diversa agrupada em duas partes:  

- Programação diária - direccionada para organizações e empresas com temas relacionados com Capitalismo 

Consciente, Economia Participativa, Economia Climática, Sustentabilidade na Empregabilidade, Modelo de Gestão 

EFR, Empreendorismo Social, Engenharia Natural, Movimento Ecológico e Biopirataria. 

- Programação SociedadeMAIS - organizado pela daRaiz, aconteceu em três sessões com temas pertinentes 

debatidos com a sociedade de forma directa e próxima, envolvendo especialistas, activistas e demais 

interessados. Os temas foram a utilização do glifosato, exploração do petróleo e o consumo de carne.  

 

Parcerias: Moving Cause/O Elefante na Sala, Coopérnico e Parity, Spirit Consulting Group, GEPE, UPTEC, ATES 

Católica Porto, Recolte, Habitat Saudável, Plano Clima, Recolte, Redes Fantasmas, Projecto Catálise e Campo 

Aberto. 

 

Nº de participantes: A SociedadeMAIS contou, no conjunto, com cerca de 45 participantes. A restante 

programação não teve a adesão esperada, facto que se deveu ao fecho tardio da programação do espaço e à 

ausência de divulgação para público específico.  

e-Rossio 

Local: Rossio do 

Pavilhão Rosa Mota 

 

 

http://www.rtp.pt/play/p2225/e242661/portugal-em-direto
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Descrição: É a novidade desta edição, foi o espaço dedicado à mobilidade eléctrica 

Patrocínio: Nissan. 

Participantes: Nissan, Veefil e e-Bike.  

MercadECO 

Local: Alameda das 

Tílias dos jardins do 

Palácio de Cristal 

  

Descrição: É o espaço dedicado à exposição e à venda e compra de produtos para um estilo de vida mais 

consicente e sustentável, pode-se encontrar terapias e produtos naturais, biológicos, veganos e artesanais 

(terapias, cosméticos, livros, produtos de jardinagem, plantas, hortícolas, diversos).  

Destaques: Este também foi o espaço de eleição para a mostra de Projectos e Associações Ambientais, Culturais 

e Sociais. 

Participantes: Contou com 33 mercadores e 9 associações.  

Praça de 

Alimentação 

Local: Alameda das 

Tílias dos jardins do 

Palácio de Cristal  

  

Participantes: 7 restaurantes - Coisas Doces com Stevia, Fresca Inspiração, Ima, Oatmill, Vagabundos do Castelo, 

Vira Lata e Teresa Silva - Univ. Lusófona. 

Oficinas 

Local: Alameda das 

Tílias dos jardins do 

Palácio de Cristal  

  

Descrição: As oficinas são os espaços onde a sustentabilidade é “trocada por miúdos” esão direccionadas para 

para todas as idades e feitios. 

Destaques: Temas relacionados com vegetação, clima, espaço público, hortas, ética ambiental, artes plásticas, 

orientação, fogões solares, terapias naturais, emoções e dinâmicas e relações sociais, qua aconteceram sob a 

forma de demonstração ou de visita guiada. 
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Parcerias: 22 parceiros de conteúdos - as Associações ArkiPlay, CAIS, Unificar, Amigos da Montanha e 

Emcadeamentos, a Sociedade de Ética Ambiental, a Lipor, o GEPE, a Runners Clinic/Porto Running Tours, Evolusa, 

+Ciência, Plano Clima, os projectos de Sandra Gaio, Manuela São Simão, Carla Cerejo, Paula Reis e Aida Suaréz 

Gutierrez, Armando Herculano e Margarida Feijó, Raquel Carvalho e Joana D’Arte, a Universidade do Porto e a 

Universidade de Trás os Montes e Alto Douro. 

Nº de participantes: 630 participantes em 42 oficinas, entre as quais 13 para crianças, 20 para jovens e adultos e 

9 para público em geral. 

Aulas Abertas 

Local: Alameda das 

Tílias dos jardins do 

Palácio de Cristal 

  

Descrição: As aulas abertas aconteceram para promover um corpo e mente saudável através de Yoga, Tai Chi, 

Dança, Capoeira e Meditação. 

Parcerias: Om Gaia, Abadá, Sandra Gaio, Ricardo Gonçalves, Teresa Basto e Natália Mourão.  

Nº de participantes: cerca de 160 pessoas.  

Espetáculos 

Local: Concha dos 

jardins do Palácio de 

Cristal 

  

Descrição: A arte e o espectáculo são sempre elementos que integram o conceito do CidadeMAIS. Pontuam o 

evento sob a forma de música, teatro, dança e poesia, elementos fundamentais de uma sociedade, promovendo 

a cultura da arte e do espectáculo. 

Participantes: COMBO KIDS JAHAS, Tiago Saga, L I Q U I D, Conversas Sonorizadas, Pato Sentido, Malibu Gas 

Station, Tio Rex e S. Pedro, das performances de dança da Escola Marabô e Centro de Dança do Porto e da Poesia 

em Loop de Noé Alves.    

 

COMUNIDADE 
O CidadeMAIS tem na sua génese e propósito a ligação entre todos os sectores que constroem a sociedade e 

que influem na sua sustentabilidade. Uma das formas de trabalhar para este objectivo é através da criação de 

uma rede de contactos e parcerias oriundas de diversos meios e que servem vários propósitos. Identificámos 

até esta 3ª edição 6 papéis fundamentais, nos quais nos apoiámos para decidir, reflectir e medir 

constantemente a nossa postura e afinar o azimute para os próximos passos.  
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PAPÉIS N.º ELEMENTOS 

PRODUTORES 5 

MENTORES 4 

FORMADORES 68 

ORADORES 62 

VOLUNTÁRIOS 32 

VISITANTES 15 000 

 
 

COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA 
Imagem 1: Montagem com Mupi e cartaz do Warm-up. 
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Imagem 2: Tela da entrada dos Jardins do Palácio de Cristal de dimensão 5x5m. 

 

Imagem 3: Cartaz adaptado a parcerias, neste caso às normas da CP. 
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Imagem 3: Programa do recinto.
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Imagem 4: Cartaz de programação por área. 

 

Vídeo 1: Spot Publicitário - https://www.youtube.com/watch?v=_cmSPZ_SP5I 
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Imagem 5: Site – www.cidademais.pt 

 

 

NOTÍCIAS 
TELEVISÃO 27/06 – Spot Publicitário em rodagem no Porto Canal 

4/07 – Entrevista em directo no Programa Mundo Local do Porto Canal: 
http://portocanal.sapo.pt/um_video/ZyPzUgsuMOzDNpzZVB2O/ 
 
6/07 – Entrevista em directo na Sic Noticias | Edição da manhã 
https://www.facebook.com/cidademais/videos/1099187140138592/ 
 
7/07 – Reportagem no recinto do Porto Canal 
 
7/07 – Reportagem no recinto para o programa Portugal em Directo da RTP1. Tempo de 
emissão 10min 
http://www.rtp.pt/play/p2225/e242661/portugal-em-direto 
 
11/07 – Entrevista no Regiões TV 
 

JORNAIS E 
REVISTAS 

23/03 – Artigo PTJornal - http://ptjornal.com/ja-ha-datas-cidade-2016-73354 
 
30/05 – Artigo PTJornal - http://ptjornal.com/empresas-sustentaveis-ganham-direito-praca-
propria-no-cidade-83866 
 
04/07 – Artigo de opinião Smart Cities - http://smart-cities.pt/pt/noticia/cidademais-a-
emergencia-dos-smart-citizens0407/ 
 
06/07 – Artigo PTJornal – http://ptjornal.com/cidade-arranca-amanha-abordagem-coletiva-
sustentabilidade-91011 
 

RÁDIO 07/07 – Entrevista Radio Nova  
07/07 – Entrevista para a Antena1 
09/07 – Entrevista para a Antena3 
 

BLOGS Artigo no GreenSavers 

http://portocanal.sapo.pt/um_video/ZyPzUgsuMOzDNpzZVB2O/
https://www.facebook.com/cidademais/videos/1099187140138592/
http://www.rtp.pt/play/p2225/e242661/portugal-em-direto
http://ptjornal.com/ja-ha-datas-cidade-2016-73354
http://ptjornal.com/empresas-sustentaveis-ganham-direito-praca-propria-no-cidade-83866
http://ptjornal.com/empresas-sustentaveis-ganham-direito-praca-propria-no-cidade-83866
http://smart-cities.pt/pt/noticia/cidademais-a-emergencia-dos-smart-citizens0407/
http://smart-cities.pt/pt/noticia/cidademais-a-emergencia-dos-smart-citizens0407/
http://ptjornal.com/cidade-arranca-amanha-abordagem-coletiva-sustentabilidade-91011
http://ptjornal.com/cidade-arranca-amanha-abordagem-coletiva-sustentabilidade-91011
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http://greensavers.sapo.pt/temas/cidades/economia-local-cidades/ 
 
Artigos no Exploring Sustainable Worlds 
http://www.exploringsustainableworlds.com/2016/05/desconferencia-sobre-
sustentabilidade.html 
 
http://www.exploringsustainableworlds.com/2016/07/cidademais-7-10-de-julho-de-
2016_10.html 

 

INOVAÇÃO 
 

ABORDAGENS À SUSTENTABILIDADE 
Este ano desenvolvemos três projectos através de três parcerias que trabalham com a sustentabilidade ao nível 

da reflorestação, energia fotovoltaica e aproveitamento do desperdício alimentar. Foram eles: 

 

 

 

http://greensavers.sapo.pt/temas/cidades/economia-local-cidades/
http://www.exploringsustainableworlds.com/2016/05/desconferencia-sobre-sustentabilidade.html
http://www.exploringsustainableworlds.com/2016/05/desconferencia-sobre-sustentabilidade.html
http://www.exploringsustainableworlds.com/2016/07/cidademais-7-10-de-julho-de-2016_10.html
http://www.exploringsustainableworlds.com/2016/07/cidademais-7-10-de-julho-de-2016_10.html
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OPEN SPACE TECHNOLOGY 
Nesta edição foi introduzida uma ferramenta de tecnologia social como um projecto-piloto para avaliar a 

pertinência e receção pelo público e oradores à introdução de novos formatos neste evento. Recorremos à 

ferramenta do Open Space Technology que foi utilizada no Warm-up durante as (Des)conferências sobre 

Sustentabilidade. A ferramenta consiste num método simples e eficaz que permite catalisar, em pouco tempo, 

conversações sobre assuntos importantes para um grupo, comunidade ou organização.  

A recetividade e eficácia do método superou as expectativas pelo que será uma ferramenta a incorporar nos 

formatos do CidadeMAIS. 

 

      
 

INICIATIVAS 
Inaugurámos, nesta 3ª edição do CidadeMAIS a iniciativa e-Rossio dedicada à mobilidade elétrica. Este ano o e-

Rossio teve o patrocínio da Nissan e o espaço consistiu na presença de marca com alguns veículos elétricos 

oferecendo a possibilidade de um test-drive gratuito. Esteve também presente a e-bike – bicicletas elétricas com 

material expositivo e outro para test-drive.  
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ANÁLISE DE IMPACTO 
Os números divulgados na secção NUMEROS PRINCIPAIS 2016 fazem uma introdução ao impacto real e potencial 

deste evento. No entanto, pretendemos medir ainda o impacto na economia, hábitos e escolhas de todos os 

participantes envolvidos e o valor inerente à formação de crianças, jovens e adultos nas oficinas e aulas abertas. 

Neste sentido, atribuímos um intervalo de registo e análise de três meses após o evento para medir junto dos 

participantes novas oportunidades, contactos, mudanças e quantidade de negócios efectuados que tiveram 

origem no CidadeMAIS. Esta avaliação irá ser realizada entre Setembro e Novembro de 2016. 

 

FOFA 
Fragilidades Oportunidades 

Divulgação do evento para o público geral. Aumentar a rede de parcerias de divulgação 
associadas aos vários públicos-nicho do evento 
numa lógica de co-criação do evento. 

Público reduzido nas conferências e palestras e 
Falta de compromisso entre inscrição prévia e 
comparecência.  
 
 

Integração de um custo simbólico nas inscrições de 
conferência, oficinas e aulas abertas para apoiar 
causas sociais e ambientais no âmbito do evento. 
 

Falta de quantificação do real impacto social e 
económico do evento. 

Trabalhar indicadores e projectos de 
acompanhamento dos vários parceiros e 
participantes durante e pós-evento. 

Comunicação das iniciativas e programa no 
recinto. 

Estudo antecipado e primazia à sinalética e 
comunicação do espaço na fase de produção. 

Fraca localização da Praça Empresarial. Revisão do conceito e objectivos da Praça 
Empresarial no sentido de a incluir nas áreas de 
maior dinâmica do evento. 

Forças Ameaças 

Abertura e disponibilidade para o contacto directo 
e co-criação deste projecto com todas as 
organizações e pessoas envolvidas; 

Encontrar parceiros disponíveis para esta co-
criação. 
 

Criatividade e inovação nos processos internos e 
forma de actuar com os parceiros e público através 
das iniciativas do evento. 

Encontrar membros de equipa alinhados com o 
propósito do CidadeMAIS. 

Evento público com uma missão pública. 
 

Escassos meios financeiros para uma maior 
divulgação do evento. 
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CONCLUSÃO 
 

Os três anos de existência do evento CidadeMAIS provocam um imenso contentamento ao seu projecto 

fundador e produtor o daRaiz. A Sustentabilidade com o foco no Ambiente ainda não tinha sido abordada com 

esta escala e amplitude na região Norte do país e a continuidade deste projecto, com qualidade crescente ao 

longo das três edições, é uma prova da existência de público e interesse nesta temática. Na verdade, a sua 

pertinência é cada vez maior.  

Se, por um lado, a capacidade de criação de comunidade, alargamento da rede de parcerias e crescente 

compromisso desses mesmos parceiros tem vindo a aumentar exponencialmente, a captação de financiamento 

para a sustentável realização deste projecto tem-se mantido abaixo do requerido. 

Este momento é, por isso, um de balanço e reflexão sobre a reestruturação necessária do projecto CidadeMAIS 

para garantir a sua continuidade, crescente oferta de qualidade e impacto social e económico positivo na sua 

comunidade.  

A região Norte de Portugal é uma que apresenta um dinamismo social e empresarial forte e criativo e são cada 

vez mais as entidades e projectos que usufruindo destas características têm um propósto de transformação 

social e preocupação ambiental positiva. É nesta realidade que se irá assentar cada vez mais o projecto 

CidadeMAIS numa lógica de visão e co-criação. 
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VISÃO PARA 2017 
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 
 

 

ÁREAS TEMÁTICAS 
Estão definidas algumas áreas preferenciais a abordar no CidadeMAIS 2017: 

- Turismo; 

- Ruralidade; 

- Mobilidade territorial; 

- Comunicação responsável. 
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CONTACTOS 

 

Sara Silva | Visão e Financiamento 

+351 966 508 462 | s.silva@cidademais.pt 

Sara Velho | Coordenadora de Projecto 

+351 933 644 695 | s.velho@cidademais.pt 

Pedro Marques | Logística e Operações 

+351 938 273 433 | p.marques@cidademais.pt 
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