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Bragança, a caminho de 
uma SMART Region 



NUM OLHAR 

Área | 1.173km2 

 Densidade populacional | 30,1 hab/km2 

 Residentes no concelho | 35.341 hab 

 Taxa de desemprego | 11% 

 Entradas no posto de turismo municipal 2015| 27.398 turistas 

(+12,98%) 

 Espaços verdes | 19,18m2/hab  

 Linhas urbanas e rurais de transporte coletivo | 11 linhas 

 Capacidade hoteleira | 1501 camas 

 Ciclovias urbanas | 8 kms 

 

 

 

 

 

 



A NOSSA VISÃO 

Bragança como Ecocidade, território inteligente e de 

oportunidades de futuro, assente numa estratégia participativa, 

criativa, inovadora e sustentável, capaz de afirmar este território 

no espaço regional, nacional e internacional, melhorando a 

qualidade de vida dos cidadãos, criando riqueza e emprego, 

fixando e atraindo população. 

 

 



O NOSSO LEMA 

As pessoas no centro da nossa 

atuação. 
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SUSTENTÁVEL 

Bragança, conjuntamente com mais 4 

municípios, foi pioneiro a nível nacional 

na utilização de autocarros elétricos em 

circuitos de transporte público no 

Centro Urbano. 
 

Bragança é um dos 25 municípios de 

Portugal que integra a Rede Piloto de 

Mobilidade Elétrica desde 2009, 

contando já com 8 postos de 

carregamento na cidade de Bragança.  



SUSTENTÁVEL 

Os edifícios-sede do Município de 

Bragança (inaugurados em agosto 2013) 

são uma referência em termos de 

inovação e sustentabilidade, tendo sido 

galardoados com o Prémio Inovação.  

 

Possuem sistemas automatizados de 

climatização e ensombramento, cobertura 

verde, reaproveitamento das águas 

pluviais, sistemas de produção de energia 

(fotovoltaicos, biomassa), entre outros.   

  



SUSTENTÁVEL 

O Brigantia EcoPark é um espaço 

de ciência e tecnologia para apoio 

a empresas consolidadas e a 

empresas incubadas, ambas de 

base tecnológica. Possui ainda 

espaços laboratoriais para apoio à 

investigação, desenvolvimento e 

inovação. 

  



SUSTENTÁVEL 

O Brigantia EcoPark faz parte do Parque de Ciência e Tecnologia de Trás-os-Montes e 

Alto Douro. É gerido por uma sociedade privada sem fins lucrativos, com objetivos 

científicos e tecnológicos, da qual fazem parte o Município de Bragança, o Instituto 

Politécnico de Bragança, o Município de Vila Real, a Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro e a Portus Park. 
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SUSTENTÁVEL 

No âmbito do Plano de Ação Energia 

Sustentável, a aldeia de Montesinho 

foi a primeira aldeia do Norte de 

Portugal com iluminação pública  

100%LED.  

 

Redução no consumo de energia na 

ordem dos 65 por cento e a redução 

do período de manutenção dos 

equipamentos. 

 

  



SUSTENTÁVEL 

Já se efetuaram substituições de lâmpadas 

de iluminação pública para LED em 

algumas artérias da cidade. 

 

Foram substituídas mais de 1.300 

armaduras do tipo convencional para 

tecnologia LED, nas principais artérias 

rodoviárias da cidade de Bragança, 

prevendo-se uma poupança de energia de 

cerca de 60,5% (cerca de 61.000€/ano). 

 

  



INOVADORA 

Bragança tem em funcionamento o serviço  

MEO Parking, implementado em todas as 

zonas de estacionamento condicionado ao 

pagamento de tarifa, abrangendo as 

principais vias do centro da cidade de 

Bragança.  

 

Este serviço é disponibilizado através de três 

canais: aplicações móveis IOS e Android, SMS 

e web móvel, permitindo o pagamento do 

estacionamento automóvel através da 

utilização de equipamentos móveis. 

 

 



INOVADORA 

Bragança está a implementar uma rede de ciclovias urbanas e um 

sistema de bicicletas elétricas partilhadas, estando já em funcionamento 

3 postos de estacionamento e carregamento e 20 bicicletas elétricas, 

pretendendo-se facilitar a deslocação dos utilizadores no centro 

histórico. 



INOVADORA 

O Balcão Único do Município 

de Bragança é o espaço de 

atendimento ao munícipe, 

podendo tratar de todos os 

assuntos no mesmo espaço 

físico, minimizando as 

deslocações entre diferentes 

espaços e melhorando a 

eficiência no atendimento. 

  



INOVADORA 

Bragança acolheu, em dezembro de 2014 

e 2015, dois encontros Smart Travel, 

fóruns internacionais pioneiros que reuniu 

num mesmo espaço geográfico, 

especialistas mundiais no setor do turismo 

e das novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação. 

 

Registaram-se mais de 850 inscrições nas 

conferências e mais de 150 participantes 

nas experiências turísticas.  



PARTICIPATIVA 

Bragança está apostada em 

desenvolver uma atitude 

participativa da comunidade local, 

tendo desenvolvido várias 

iniciativas com a participação da 

comunidade local: filme 

promocional de Bragança; 

homenagem ao ciclista brigantino 

Ricardo Vilela (Volta Portugal em 

Bicicleta) e construção da maior 

árvore de Natal Humana iluminada 

(3.698 pessoas). 

 

  



PARTICIPATIVA 

A Orquestra Fervença é, 

sobretudo, um projeto de 

dinamização artística na 

área da música, que com o 

envolvimento de cerca de 

100 pessoas, se 

transformou numa 

verdadeira revolução 

artística, sob a 

coordenação do conhecido 

compositor Tim Steiner.  

  



PARTICIPATIVA 

O Orçamento Participativo de Bragança é 

um instrumento central da estratégia do 

Executivo Municipal no reforço do 

envolvimento de todos os cidadãos na 

definição das prioridades de governação 

local, fomentando a promoção de uma 

cidadania mais ativa, participativa, 

dinâmica e responsável.  

 

Para tal, o Município de Bragança 

“destinou” 265 mil euros para a execução 

de projetos apresentados e validados. 

  

1.º Projeto OP do Município: 8 maio 2016 



CRIATIVA 

Bragança é também uma cidade criativa, onde a street art é apoiada e 

incentivada, contando já com obras de reconhecidos artistas. 

 

Está em desenvolvimento um Programa Integrado de Turismo Cultural e 

Desenvolvimento Urbano, que pretende potenciar a dinamização 

urbana e a captação de turistas, através de ações inovadoras e criativas. 
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CRIATIVA 

Bordalo II 
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CRIATIVA 

Bordalo II 
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CRIATIVA 

Bordalo II 
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CRIATIVA 



BRAGANÇA 

OEIRAS 

PORTO 

LISBOA 

FONTE: IDC 2015 

Em 2015, Bragança integrou o TOP 4 das 
cidades portuguesas mais inteligentes 

LISBOA 



Em abril 2016, Bragança foi 
considerado o 3.º Município do 
Interior mais ATRATIVO para VISITAR, 
INVESTIR e VIVER, o 11.º da região 
Norte e o 30.º do País, reforçando a 
posição relativamente a 2015. 



Um pessimista vê uma dificuldade em cada oportunidade; um optimista 
vê uma oportunidade em cada dificuldade.”  
 
Winston Churchill, 1874 -1965 

 

  


