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01. OBJETIVOS

Os territórios são o ecossistema onde se criam as dinâmicas de
desenvolvimento económico e social, numa matriz de
sustentabilidade urgente.
A forma como estes territórios podem suportar essas dinâmicas e
progresso da sociedade, ou seja, como podem ser mais indutores e

aceleradores dessa mudança, assenta desde logo na forma como
se organizam do ponto de vista de infraestruturas base que
propiciam. E, a partir daí, nos serviços que promovem, que
disponibilizam ou nos incentivos que preconizam.
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01. OBJETIVOS

PRÉMIO CIDADES E TERRITÓRIOS DO FUTURO
Uma iniciativa da secção APDC | Cidades Sustentáveis e
Saudáveis
OBJETIVO
Reconhecer e apoiar estratégias com projetos urbanos
inovadores que podem ter um impacto significativo na vida
dos cidadãos e transformar as cidades em lugares mais
sustentáveis e inclusivos para se viver. Estes projetos devem
estar em fase de demonstração, com um nível de maturidade
significativo.
A QUEM SE DESTINA
Empresas/Instituições públicas ou privadas que operam
diretamente no território; entidades do sistema CT&I – Ciência,
Tecnologia & Inovação.
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01. OBJETIVOS

CATEGORIAS
Nove categorias que refletem uma visão holística, atual e de
futuro, de como os territórios podem e devem acolher, mas
também servir, uma sociedade viva, dinâmica, próspera, com
matriz de sustentabilidade.

JÚRI
Personalidades relevantes; especialistas da área das cidades,
tecnologia e sustentabilidade; Jornalistas.
COMUNICAÇÃO
• Desenvolvimento de um website específico para a iniciativa.
• Lançamento do Prémio a 31 de outubro 2022 no âmbito do
Dia Mundial das Cidades, com cobertura mediática.
• Organização de eventos de promoção das categorias/
patrocinadores e envio de newsletters específicas.
• Divulgação dos premiados no Congresso APDC de 2023.
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02. COMUNICAÇÃO

SITE

NEWSLETTER

REDES SOCIAIS

NOTÍCIAS
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02. COMUNICAÇÃO

ARTIGO NA REVISTA COMUNICAÇÕES

ARTIGO NO DIRETÓRIO DAS TIC

ENTREGA DOS TROFÉUS
NO CONGRESSO
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03. CATEGORIAS
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03. CATEGORIAS

Saúde e
Bem-estar

Igualdade e
Inclusão

Mobilidade e
Logística

Proteção
Prevenção e predição
Vida assistida
Paradigma “em
qualquer lugar a todo o
momento”
Atividade física
Plenitude social

Suporte e
estabilidade social
Medidas de
inclusão
Mobilidade Social

On-demand
Interoperabilidade
Integração
Experiência de
mobilidade
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03. CATEGORIAS

Colaboração
Intergeracional

Relacionamento com
Cidadão e Participação

Desenvolvimento
Económico

Relações sociais
Cidadãos ativos “idade
sempre ativa”
Rede de Cuidados
“Todos devemos
receber e dar”
Reforço do sentido de
comunidade

Serviços de valor
acrescentado ao cidadão
Decisão descentralizada
Processos de decisão
participados
Cidades de dados e
informação

Municípios simplificados
(bottleneck free) e ágeis
Dados abertos para
promoção da economia
Hubs de inovação
(incubação, up-scaling,
ligação de agentes de
inovação)
Experiência de
mobilidade
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03. CATEGORIAS

Economia Circular
e Descarbonização

Qualificações

Emissões carbono
Zonas verdes expandem-se
nas cidades
Edifícios eficientes
Equipamento urbano
eficiente
Ciclos de água eficientes
Gestão de Resíduos
inteligente

Redes de escolas e
centros de formação
Suporte social e
promoção do
sucesso educativo
Reskilling
Formação
continuada ao longo
da vida

Experiência Pedestre e
Hospitalidade
Cidade em
15minutos
“A cidade que me
guia”
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04. CALENDÁRIO

CALENDÁRIO
31 OUT 2022

Anúncio do Prémio, no âmbito do dia Mundial das Cidades

JAN - FEV 2023

Campanha de divulgação do Prémio

Até 28 FEV 2023

Receção de candidaturas

MAR/ABR 2023

Reuniões de Júri para análise e avaliação das candidaturas

MAIO 2023

Anúncio dos vencedores em cerimónia realizada no
âmbito do Congresso da APDC
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05. PATROCÍNIOS

PATROCÍNIO PRÉMIO
VALOR: 12.000€ (+IVA)
Atribuído a um numero máximo de 2 empresas
Através desta modalidade, os patrocinadores terão um forte envolvimento em todas as fases do Prémio:

DIVULGAÇÃO
PRÉMIO

⸰

Participação nas
iniciativas de
divulgação do
Prémio;

⸰

Inserção do logotipo
em todos os
materiais de
divulgação

⸰

Referência ao
patrocinador em
todos os Press
Releases divulgados
para os OCS

ANÚNCIO

AVALIAÇÃO

VENCEDORES

PROJETOS

⸰

Integração no júri
para avaliação dos
projetos

⸰

Divulgação desta
participação em
todos os meios
(newsletter, site,
redes sociais, press
releases…)

INICIATIVAS

⸰

Inserção do logotipo
nos troféus

⸰

Participação na
cerimónia de entrega
dos Prémios a realizar
no âmbito do
Congresso

⸰

Inserção de
conteúdos na revista
COMUNICAÇÕES
relacionada com o
tema das Cidades

PARALELAS

⸰

Participação em
iniciativas paralelas
realizadas no âmbito
de Prémio – webinars
sobre os temas a
concurso
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05. PATROCÍNIOS

PATROCÍNIO POR CATEGORIA

CONTRAPARTIDAS:

VALOR: 12.000€ (+IVA)

⸰

Inserção do logótipo em todos os
materiais de divulgação da
respetiva categoria: newsletters,
redes sociais

⸰

Referência ao patrocinador em
todos os Press Releases divulgados
para os OCS

⸰

Integração no júri para avaliação
dos projetos da respetiva categoria

⸰

Divulgação desta participação em
todos os meios (newsletter, site,
redes sociais, press releases…)

⸰

Inserção do logótipo no troféu

⸰

Participação na cerimónia de
entrega dos Prémios a realizar no
âmbito do Congresso

DIVULGAÇÃO
CATEGORIA

AVALIAÇÃO
PROJETO

ANÚNCIO

VENCEDORES
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06. TROFÉU 1ª EDIÇÃO

Inspirado nos
elementos gráficos do
logotipo, o desenho do
troféu é feito através
de layers de papel que
representam a cidade
e o território
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CONTACTE-NOS

laura.silva@apdc.pt
+351 967 052 689

premiocidades-apdc.pt
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