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APRESENTAÇÃO
O evento, com duas edições, mais uma vez provou ser um
momento de referencia para reﬂexão e discussão do futuro das
Cidades Inteligentes não só em Portugal mas no mundo.

A palavra Smart entrou em deﬁnitivo no vocabulário e agenda de praticamente todos os
setores de atividade por todo o mundo.
No caso das cidades, estas passaram a ser o laboratório experimental já não apenas de
tecnologia e inovação mas também de ações mais “humanas” e sustentáveis.
Os eventos de Smart Cities são, por isso, o palco ideal para a troca de ideias e soluções. Mas
são também um momento de “construir” novos conceitos e novas formas de interagir com
investigadores, peritos, técnicos, artistas, responsáveis políticos, empresas e cidadãos.
O ZOOM SMART CITIES é único na abordagem que faz ao tema não enquanto plataforma de
venda puramente comercial, mas na sensação de proximidade que tenta criar junto dos
participantes e na diferenciação de momentos que perduram baseados na transparência e na
exclusividade com seleção cuidada não apenas de oradores mas também da audiência.
Em 2018 o evento regressa ainda mais focado na humanidade, na experiência e na partilha
exaustiva de conhecimento entre todos os agentes que fazem da cidade o palco da evolução
humana.
Porque o mundo precisa das cidades inteligentes. E as cidades precisam de si!
Fica marcado o encontro!
+351 919 999 615
Museu das Comunicações
LISBOA
info@zoomsmartcities.com
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SASKIA SASSEN
JASON ROBERTS
DOUG LANSKY
ROB ADAMS
FRANS-ANTON VERMAST
XIAOJING HUANG
FERNANDO ALVIM
+++++

MUITO MAIS DO QUE UM SIMPLES EVENTO
A INOVAÇÃO e a CRIATIVIDADE estão
sempre presentes nos eventos ZOOM
pois sem sonhadores e visionários nada
acontece.

Uma REDE privilegiada de contatos
com outras cidades, outras empresas,
outros investigadores, outras
experiências.

OPORTUNIDADE para encontrar de
forma transparente os seus parceiros,
investidores e outros contributos para
solidificar o retorno do investimento.

O ZOOMSC é um evento internacional (o maior em
Portugal), desenhado para PENSAR as cidades, reﬂetir
sobre as estratégias globais, participar na agenda
global que deﬁne a INTELIGÊNCIA como ingrediente
imprescindível para a sustentabilidade ambiental,
para o desenvolvimento económico, para o equilíbrio
social, para o progresso e modernização, para a
promoção da criatividade, para a felicidade dos
cidadãos.
Ao longo dos anos (2018 é a 3ª edição), a dimensão do
ZOOM tem crescido com a participação de oradores
de relevância inquestionável. A pertinência e
diversidade dos temas, a qualidade, criatividade e até
genialidade dos oradores convidados, o envolvimento
e participação das cidades, a participação de
empreendedores de sucesso e decisores políticos, são
o grande factor de diferenciação e a linha que nos guia
na concepção do evento e que nos leva a “Fazer coisas
novas para conseguir mudar o mundo”.

W W W.ZOOMSMARTCITIES.COM

who is
coming
MISCHA DOHLER

LARISSA SUZUKI

Professor/Director

Phd, Computer Scientist

ARLINDO OLIVEIRA

marloes pomp

IPresident Instituto Superior
Técnico

Head of Blockchain Projects
for Dutch Government

noa jansma
Civic Activist/Instagram Celebrity

TOP WORLD SPEAKERS

MORE TO ANNOUNCE SOON
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+1000 delegaTES
+100 SPEAKERS
+40 COMPANIES

SUPPORT
AND JOIN US
ZOOM SMART CITIES has a variety of options
for you to support through partnerships and
customized budgets so you can reach an
exclusive audience and delegates with real
commitment and vision along with leadership and decision makers.
Contact us to ﬁnd out how to participate in
the most relevant movement and platform
in Portugal dedicated to the Smart Cities.

+351 919 999 615
LISBOA
info@zoomsmartcities.com

LAST EDITIONS SUPPORTERS

VISIONARIES

INEVITABLE

LEADERS

CONTACTE / INFO@ZOOMSMARTCITIES.COM /+351919308533

W W W.ZOOMSMART CITIES.COM
resumo histórico:

ZOOMSMARTCITIES
[international conference 2018]

ORGANIZAÇÃO E APOIOS
ZOOMSMARTCITIES GLOBAL

+1000 delegados
+100 oradores
+40 empresas

