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> Saint-Gobain Weber

“A Saint-Gobain Weber apresentou há dois anos uma

nova abordagem à conceção e execução de paredes

concretizada num novo conceito: PAREDES EFICIEN-

TES...” (pág.9)

Entrevista I António Oliveira, CEO, Oliveira & Irmão

> Robert Bosch

“A Bosch acaba de lançar novas mini-rebarbadoras que

vêm responder de forma inovadora às necessidades da

indústria metalúrgica, onde a produtividade e a rápida

progressão de trabalho são determinantes...” (pág.10)

> GYPTEC 

“As centenas de sistemas testados e caracterizados pa-

ra paredes, revestimentos, tetos e divisórias interiores,

estão disponíveis na ferramenta online Gestor de Solu-

ções...” (pág11)

> Entrevista I Ricardo Rio, Câmara Municipal de Braga

“Ricardo Rio anunciou que Braga vai aco-
lher de 16 a 19 de Abril, o Fórum Interna-
cional das Comunidades Inteligentes e
Sustentáveis, afirmando a ambição de
Braga e concluindo que não há Smart 
Cities sem Smart Citizens.” (pág.6)

Desde que foi eleito, o presidente
da Câmara Municipal de Braga,

Ricardo Rio, tem vindo a 
surpreender a cidade com 

propostas inovadoras

“O caminho tem sido duro mas muito po-
sitivo. O mercado obriga-nos a estar sem-
pre atentos, a apostar em investigação,
desenvolvimento e inovação, com o intui-
to de andarmos um passo à frente da
concorrência.” (pág.6)

Desde a sua fundação 
em 1954, a OLI tem 

continuamente renovado 
e melhorado toda a sua vasta 

gama de produtos
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> Braga: regenerar a cidade com mobilidade e inteligência 
Ricardo Rio, Presidente da Câmara Municipal de Braga

Em Braga a perspetiva de presente
e futuro é, sempre, a existência de
pessoas felizes. O “utilizador” da Ci-
dade é quem nela habita, trabalha,
estuda, visita, se diverte e conso-
me.

UM DOS PROJETOS COM QUE NOS SUR-
PREENDEU FOI O DO BRT - BUS RAPID

TRANSIT. EM QUE CONSISTE?

A mobilidade tem impacto direto so-
bre a saúde e a qualidade de vida
das pessoas e sugere novas for-
mas de pensar e agir. A prioridade
hoje dada ao automóvel passa a
ser dada ao peão, ao ciclista e aos
transportes públicos.

Criar bons percursos pedonais, 76
quilómetros de ciclovias e introduzir
o Bus Rapid Transit (BRT) são obje-
tivos que a CMB vai concretizar. 

O BRT proporcionará mais fluidez,
rapidez e conforto para os utiliza-
dores e será utilizado em percur-
sos bem definidos.

Também daremos atenção à arti-
culação dos vários modos de
transporte e serão criados interfa-
ces na periferia para o transporte
individual.

MAIS RECENTEMENTE AFIRMOU QUE

BRAGA TEM A AMBIÇÃO DE SE TORNAR

A PRIMEIRA SMART CITY PORTUGUESA.
EM QUE CONSISTE ESSE PROJETO?

É preciso reinventar a cidade ti-
rando partido do seu património
inesgotável e em intervenções
globais e integradas que propor-
cionem uma nova vivência e qua-
lidade de vida aos utilizadores da
cidade. 

DESDE QUE FOI ELEITO, O PRESIDENTE

DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA,
RICARDO RIO, TEM VINDO A SUR-
PREENDER A CIDADE COM PROPOSTAS

INOVADORAS EM DIFERENTES DOMÍ-
NIOS ONDE SE REALÇAM O INVESTI-
MENTO NO BUS RAPID TRANSIT

(BRT), OS 76 QUILÓMETROS DE CI-
CLOVIAS E NAS TECNOLOGIAS DE IN-
FORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

Entretanto, Ricardo Rio anunciou
que o Municipio vai acolher de 16 a
19 de Abril, o Fórum Internacional
das Comunidades Inteligentes e
Sustentáveis, afirmando a ambi-
ção de Braga e concluindo que
não há Smart Cities sem Smart Ci-
tizens. Esta é uma nova visão de
futuro para Braga, aportando no-
vas prioridades para a regenera-
ção urbana, indispensável para a
transformação da cidade.

BRAGA TEM VINDO A APRESENTAR

PROJETOS INOVADORES. QUER-NOS

FAZER UMA BREVE APRESENTAÇÃO DA

VISÃO QUE TEM PARA A CIDADE? 

Braga tem de ser orientada para as
pessoas. Temos de pensar no pre-
sente e nas gerações futuras, pro-
curando a sua sustentabilidade. 

Uma cidade é um sistema de sis-
temas: um conjunto de pessoas,
de edifícios, de comunidades, de
entidades, de transportes, de ser-
viços.

A sustentabilidade de uma cidade
exige o equilíbrio entre fatores
ambientais, económicos e sociais
mas, em Braga, fruto da nossa
história e património, temos de in-
cluir também a componente patri-
monial.



Mas mais importante do que o em-

penho que a cidade vai fazer na

mobilidade sustentável, serão as

oportunidades para os promotores

privados e empresas se fixarem na

região, afirmando-a como um polo

de desenvolvimento de dimensão

internacional.

COMO É QUE O SETOR PRIVADO PODE

COMPLEMENTAR ESSE ESFORÇO PÚBLI-
CO?

A concretização destes projetos ob-

riga-nos a pensar de uma forma

muito séria o próximo passo, abso-

lutamente decisivo, que é o da re-

generação urbana e obriga a gran-

des investimentos nomeadamente

do setor privado. 

A regeneração urbana é uma ques-

tão central na abordagem do futuro

das cidades e é uma questão cen-

tral a ser debatida no FICIS - Fórum

Internacional das Comunidades In-

teligentes e Sustentáveis.

O setor da Construção Civil é deter-

minante para a regeneração urba-

na da cidade. O futuro da cidade

exige a reabilitação do edificado,

das infraestruturas e dos equipa-

mentos urbanos.

O estado de conservação do edifi-

cado, das infraestruturas e do patri-

mónio histórico e cultural é deficitá-

rio. 

Há casos de abandono, degrada-

ção das condições de utilização e

falta de segurança, sendo necessá-

rio atuar na sua manutenção, con-

servação, requalificação e reabilita-

ção.

Câmara Municipal de Braga 

Praça Municipal

4704-514 Braga 

Tel.: 253 203 150

Fax: 253 613 387

E-mail: municipe@cm-braga.pt

Site: www.cm-braga.pt

Estamos a captar empresas que

aqui se possam fixar e tirar partido

do seu potencial endógeno, em

particular da grande acumulação

de conhecimento que decorre do

fato de existirem, em Braga, três

instituições de ensino superior.

O desafio é equilibrar uma econo-

mia tecnologicamente evoluída que

seja compatível com os fatores am-

bientais, sociais, económicos e cul-

turais. 

NA ÚLTIMA EDIÇÃO DA REVISTA SMART

CITIES APRESENTA O FICIS - FÓRUM IN-
TERNACIONAL DAS COMUNIDADES INTE-
LIGENTES E SUSTENTÁVEIS. O QUE É?

O FICIS - Fórum Internacional das

Comunidades Inteligentes e Sus-

tentáveis, vai decorrer em Braga e

apresentará uma visão integrada e

transversal das principais áreas no

domínio das Smart Cities: Energia,

Mobilidade, Sustentabilidade, Re-

generação Urbana, Tecnologia e

Inovação, Governança, Segurança

e Economia. 

Visa promover a colaboração de di-

ferentes áreas, saberes e perspeti-

vas futuras no domínio das estraté-

gias da Europa no âmbito do qua-

dro comunitário de apoio para o ho-

rizonte 2014-2020.

O FICIS contará com áreas de ex-

posição para mostrar e experimen-

tar novos produtos, que estão a li-

derar a mudança no domínio das

smart cities e sessões plenárias

com a presença de especialistas e

empresários com os meios neces-

sários para transformar ideias em

realidade.

COMO É QUE VAI FINANCIAR ESTE PRO-
JETO PARA A CIDADE?

O projeto e construção deste mode-

lo corresponde a um investimento

avultado para o qual contamos com

os nossos fundos comunitários

quer ao nível regional, quer ao nível

nacional e até ao nível internacional

e, pela sua urgência e coerência,

estamos certos de que serão cofi-

nanciados pela banca de investi-

mentos.

7


