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//bEM vIndo
//WElCoME

A Cidade de Guimarães e a IrRADIARE 
convidam-no a participar na aventura 
das SmartCities. Venha partilhar ideias e 
criatividade. Cooperar para as metas do 
futuro. Integrar oportunidades e desafios. 
Apresentar projetos emergentes. Debater 
agendas do conhecimento e inovação.
Este evento é parte das Jornadas Europeias 
organizadas pela Academia da Energia da 
IrRADIARE com o ISG.

The City of Guimarães and IrRADIARE invite 
you to be part of a SmartCity adventure. By 
sharing ideas. Bringing visions. Cooperating 
for goals. Integrating challenges. Opening to 
creativity. Emerging with businesses. Setting 
knowledge agendas. Networking for regional 
Innovation.
This event is part of “European Jornadas” 
series organized by IrRADIARE’s Academia 
da Energia and ISG.



Os temas e oradores evoluem ao 
longo do programa, sendo mantida 
a estrutura do evento com objetivos 
relacionados com desenvolvimento, 
inovação, sustentabilidade, 
financiamento, competitividade e 
crescimento.
O objetivo global é  contribuir para 
melhorar a capacidade de projeção 
e integração europeia de projetos e 
iniciativas.

The topics and speakers evolve over 
the program, but common goals such as 
development, innovation, sustainability, 
financing,   competitiveness and growth 
will guide the event’s structure.
The overall goal is to improve the 
projection capability and integration of 
European projects and initiatives.

Objetivos
Goals



Estes workshops estão orientados 
para todos os interessados em 
alargar conhecimento e desenvolver 
capacidades nas áreas da inovação, 
desenvolvimento regional, criação de 
valor e programas internacionais.

These Workshops are oriented towards 
participants that are interested in 
increasing their knowledge and develop 
capabilities in innovation, regional 
development, the creation of value and 
current international programs.

Destinatários

Mais informações// 
Know more

Addressed to

info@irradiare.com



//SMART 
dEvElopMEnT

//
opoRTUnIdAdES 

2014-2020

A inovação, a expansão internacional, 
a chegada de novas ideias e parceiros, 
assim como o desenvolvimento 
das regiões emergentes são alguns 
dos fatores-chave para o smart 
development. 

Innovation, international expansion, the 
arrival of new ideas, the funds to finance 
their ideas, the arrival of new partners and 
the development of emerging regions are 
some of the keys to smart development.

As oportunidades no período 2014-
2020 são vastas e integram um diferente 
número de programas que pretendem 
fomentar novas oportunidades de 
negócio. 

The opportunities in 2014-2020 period 
are wide and incorporate a number of 
different programmes which aim at the 
enhancement of new opportunities for 
business endeavors.

Smart development

opportunities 2014 - 2020



//SMART CITIES
Smart Cities

As políticas europeias do consumo de energia e proteção 
ambiental exigem uma maior sensibilização por parte das 
autoridades locais e regionais.
European policies in energy consumption and environment 
protection require an increase on the awareness of local and 
regional authorities.

//
SUSTEnTAbIlIdAdE

Sustainability

No contexto das alterações climáticas é fundamental reforçar a 
resiliência e a implementação de medidas de desenvolvimento 
sustentável. 
In the context of climate change is essential to strengthen the 
resilience and the implementation of sustainable development 
measures.

//opEn
 InnovATIon

open Innovation

A exploração de novas ideias e áreas de atuação possibilita que 
as empresas alcancem novos patamares ao nível tecnológico 
e de inovação.  
Finding new ideas enables innovation and technology advance.

//REGIõES 
EMERGEnTES

Emerging Regions

As regiões emergentes competem por recursos, ideias, 
acesso à inovação, investimento, competências, proximidade 
e financiamento, que funcionam como impulsionadores da 
competitividade.
Emerging regions compete for resources, ideas, access to 
innovation, investment, skills, proximity and funding, operating 
as competitiveness drivers.



//1000
SMART

O projeto 1000 SMART, em Guimarães, 
foi desenvolvido com o objetivo de 
responder, identificar, desenvolver 
e replicar soluções integradas nas 
áreas da energia, transportes e TIC 
através de parcerias entre municípios 
e industrias.
The 1000 SMART project from Guimarães 
was designed with the aim of responding 
to identify, develop and deploy replicable, 
balanced and integrated solutions in 
the areas of energy, transport and ICT 
actions throughout partnerships between 
municipalities and industries.



A IrRADIARE foi fundada em 1995 como 
spin-off da Universidade técnica de 
Lisboa. A IrRADIARE presta consultoria 
em novos investimentos, cooperação 
público-privada e políticas públicas 
regionais. A IrRADIARE encontra-se 
presente em  Lisboa a Bruxelas, entre 
outras localizações.
IrRADIARE was founded in 1995 as a 
spin-off of the Technical University of 
Lisbon. IrRADIARE advises on new 
investments, public-private cooperation 
and regional public policies. On those 
areas, IrRADIARE is active from Lisbon 
and Brussels among other locations.

//IRRAdIARE
SCIEnCE  FoR 

EvolUTIon



Richard Tuffs Ivo Cré
Diretor
Director 

// ERRIN

Diretor assistente
Deputy director 

// POLIS
Ivo Cré trabalha, desde maio de 2006, na POLIS. 
Anteriormente desempenhou as funções de “Policy 
Officer” na área da  mobilidade na EUROCITIES 
e foi membro assistente do Parlamento Europeu, 
conselheiro e secretário particular do Ministro Belga 
do ambiente e líder de projeto na Langzaam Verkeer. 
Esteve envolvido em diversos projetos europeus 
relacionados com mobilidade e transportes e também 
como coordenador do grupo de trabalho da POLIS, 
sobre os aspectos sociais e económicos relacionados 
com mobilidade e transportes, onde os problemas de 
estacionamento estão no topo da agenda.

Especialista em política europeia, mais precisamente 
nas áreas da investigação, desenvolvimento e 
inovação, bem como coesão territorial e estratégia 
EU2020. Especialista ao nível do networking e da 
dimensão regional nos domínios acima referidos, 
Richard Tuffs é membro da Comissão Europeia, no 
Grupo de Smart Specialisation Mirror.
Está, de momento, no grupo consultivo Science With 
and For Society (SWAFS), da União Europeia. Em 
junho de 2014 realizou as suas primeiras tarefas 
como avaliador de projetos do Horizonte 2020.

Ivo Cré has been at POLIS since May 2006. Before 
joining POLIS, Ivo was Policy Officer for mobility at 
EUROCITIES. Prior to that, he worked as assistant 
to a Member of the European Parliament, advisor 
and private secretary to the Belgian Minister of 
Environment, and as project leader at Langzaam 
Verkeer. He has been involved in a wide range of 
European transport projects and also coordinates the 
Polis Working Group on Social and Economic aspects 
of transport, where parking issues are high on the 
agenda. Ivo is adult education worker and followed 
additional training on transport issues.

Expert in European Policy specialising in the 
European dimension of research and development 
and innovation as well as Territorial Cohesion and the 
EU2020 Strategy. Good knowledge of Brussels-based 
networks and the regional dimension in the above 
domains. Member of the European Commission’s 
Smart Specialisation Mirror Group. Richard is now 
on the EU’s Advisory Group for Science With and For 
Society (SWAFS) and in June 2014 carried out his first 
tasks as an evaluator of Horizon 2020 projects.



Ricardo Jorge Costa Marcos António Nogueira
Vereador 
Council member
// Câmara Municipal de Guimarães

Sócio-gerente
Managing partner 

// IrRADIARE
Natural das Caldas das Taipas-Guimarães. Licenciado 
em Filosofia e Desenvolvimento de Empresas pela 
Universidade Católica. Pós-Graduado em Finanças e 
Fiscalidade (Faculdade de Economia da Universidade 
do Porto). MBA (Master Business Administration) em 
Direcção Geral de Empresas (EUDEM – Escola de 
Negócios Espanhola). Foi Gerente no Banco BPI, 
tendo anteriormente desempenhado funções no Banco 
Português de Negócios, Banco Internacional de Crédito 
e Banco Espírito Santo, depois de ter ingressado no 
Millenium BCP com 20 anos. É Presidente da Direcção 
da Taipas Turitermas, Presidente do Centro Social 
Padre Manuel Joaquim Sousa – IPSS e Presidente do 
Conselho Fiscal do CART.

Licenciado em Engenharia mecânica em 2001, 
enquanto investigador da Universidade Técnica de 
Lisboa ou sócio-gerente da IrRADIARE publicou 
um número significativo de artigos e relatórios, 
organizou vários cursos de pós-graduação e eventos, 
desenvolveu competências e metodologias para 
gestão inovadora e sustentável de programas para a 
indústria, cidades ou regiões.

Natural Caldas das Taipas, Guimaraes. BA in Philosophy 
and Enterprise Development at the Catholic University. 
Postgraduate in Finance and Taxation (Faculty of 
Economics, University of Porto). MBA (Master Business 
Administration) in General Management Companies 
(EUDEM - School of Spanish Business). Was manager 
at Banco BPI, having previously played roles in the 
Portuguese Business Bank, Banco Internacional de 
Crédito and Banco Espírito Santo, having joined the 
Millenium BCP 20  years. Is Chairman of the Board of 
Taipas Turitermas, President of the Social Center Padre 
Manuel Joaquim Sousa - IPSS and Chairman of the 
Supervisory Board of CART.

Graduated in Mechanical Engineering in 2001, 
as a researcher at RGESD-IST (TU-Lisbon) and 
managing partner at IrRADIARE he has published 
significant number of articles and reports, organized 
several postgraduate courses and events, and 
developed expertise and methodologies for innovative 
sustainability management programmes for industry, 
cities or regions.



Data // When  25 & 26 FEB 2016

Local //Where  Centro Cultural Vila Flor, Guimarães 

Inscrições // Registration  paula.peiro@irradiare.com

Informações // Questions  info@irradiare.com

// pRoGRAMA
pRoGRAMME

Não 
esqueça!

Don’t miss!

Smart Cities

// Closing Session
Encerramento

// Closing Session
Encerramento

14:30 – 16:00 

10:20 – 10:50 SmartCities and regional research
and innovation opportunities
Richard Tuffs, ERRIN

10:50 – 11:10 1000Smart – translating Smart into Urban
Marcos António Nogueira, IrRADIARE

11:30 – 11:50 Mobility aspects of smart cities
Ivo Cré, POLIS (intervenção por skype)

12:10 – 13:00 Debate

14:00 – 17:00 Projects and networks meeting
1000Smart network

17:00 – 17:30 Wrap-up

// Guimarães visit
Visita Guimarães

13:00 – 14:00 Lunch

Reception Sessão de abertura
Domingos Bragança, Presidente Câmara Municipal Guimarães

10:00 – 10:20

Coffee break11:10 – 11:30 

11:50 – 12:10 Guimarães Smart City
Ricardo Jorge Costa, Vereador Câmara Municipal Guimarães

25/02

26/02



As jornadas Europeias 
em números:
The European workshops in 
numbers:

392 Inscritos
392 registrations

13 Oradores
13 main speackers

28% Entidades Centrais e Regionais
28% Central and regional authorities

40% PME
40% SMEs

14% Investigação / Ensino
14% Education & Research

5% ONG
5% NGO

13% Inscrições individuais
13% individual registrations



//SESSõES 
AnTERIoRES 

pREvIoUS EvEnTS

OUT 2014
// Fundos europeus
Quadro 2014-2020

// European funds
Programme 2014-2020

NOV 2014
// Inovação, Clusters, Empreendedorismo, PME

// Innovation, Clusters, Entrepreneurship, SME

FEV 2015
// Smart cities, Smart development

OUT 2015
// Alterações climáticas:

Iniciativas europeias e nacionais
// Climate change:

European and national initiatives

oRAdoRES ConvIdAdoS
GUEST SpEAKER

MESA-REdondA
RoUnd-TAblE MEETInGS

SESSõES TEMáTICAS
ThEMATIC SESSIonS

 EnConTRoS pARA 
EMpREEndEdoRES 

EnTREpREnEURIAl loUnGE





//
WhAT’S 

nExT

10 / 03 / 2016 ERRIN Energy Project Development
Workshop - Horizon 2020 2016-2017

5 / 04 / 2016 Submission H2020-1-2016/2017 - 1000 Smart

13-17 / 06 / 2016 European Sustainable Week

16-22 / 06 / 2016 European Mobility Week

27-30 / 06 / 2016 European Conference on Networks and 
Communications 2016 (EuCNC2016)

23-24 / 06 / 2016 Open Innovation 2.0 Conference 2016



// loCAlIzAçÃo
AddRESS

Centro Cultural Vila Flor, 
Guimarães

Comboio // 
Centro Cultural Vila Flor fica a 100 metros da Estação de 
Caminhos-de-ferro de Guimarães, descendo a pé pela 
Avenida D. Afonso Henriques.

Sul // 
A1 Norte Direção Porto » A3 Porto/ Braga Direção V. N. 
Famalicão » A7 Guimarães

Norte // 
A3 Valença Direção Braga » A11 Guimarães

Em Guimarães // 
Saindo da autoestrada, encontrará uma rotunda onde 
deverá seguir em frente, entrando numa via rápida em 
direção à cidade. No final dessa mesma via, deverá seguir 
as placas com a indicação de Hospital. Do seu lado direito 
encontrará o Guimarães Shopping. Deverá seguir em frente, 
subindo a Av. Conde de Margaride. No topo da Av. Conde 
de Margaride, encontrará uns semáforos onde deverá 
virar à direita (Rua Paio Galvão) em direção ao Largo do 
Toural. Seguindo sempre em frente encontrará, do seu lado 
direito, a Av. D. Afonso Henriques. A meio da Av. D. Afonso 
Henriques encontrará o CCVF, do seu lado esquerdo.

GPS:  41º 26’ 13.0” N  //  8º 17’ 43.9” W

Avenida D. Afonso Henriques, 701
4810 - 431 Guimarães

Telefone // (+351) 253 424 700 
Web // www.ccvf.pt

..de carro 
/ by car

..de transportes públicos
/ by public transports

Como chegar? how to get there...



//REGISTo

//InFo

O registo de participação ou de networking-
meeting deve ser solicitado a:
paula.peiro@irradiare.com

Após o registo irá receber um email de 
confirmação.

A organização deste evento é da 
responsabilidade da IrRADIARE.
Qualquer dúvida, por favor contacte:

Participation or networking meeting request to: 
paula.peiro@irradiare.com

After the registration you will receive a 
confirmation email.

IrRADIARE is in charge of
the event organization. 
Any question, please contact:

Telefone // +351 210 937 907
Internet // www.irradiare.com
E-mail // info@irradiare.com

Registration

Info


