
 

Rede de Cidades e Vilas de Excelência já conta com 30 municípios aderentes 

Lisboa, 12 mar (Lusa) - A Rede de Cidades e Vilas de Excelência vai ser apresentada na 

quinta-feira, em Lisboa, tendo já 30 câmaras municipais aderido a esta plataforma de partilha 

de informação e aplicação de medidas ao longo de quatro anos. 

Em declarações à agência Lusa, a presidente do Instituto de Cidades e Vilas com 

Mobilidade, Paula Teles, explicou que o projeto inclui quatro vertentes: acessibilidades, 

mobilidade amigável, regeneração e vitalidade urbana e turismo. 

Os locais aderentes à rede têm que escolher dois temas, uma vez que, segundo a 

responsável, a “grande inovação é o cruzamento de temas”. 

Com esta plataforma, as vilas e as cidades podem preparar-se para “enormes desafios” 

como o novo quadro comunitário de financiamento, assim como o contexto de falta de recursos 

financeiros e também humanos. 

Paula Teles enumerou como vantagens da rede uma maior eficácia, melhor economia, 

efeitos multiplicadores muito rápidos e complementares, assim como celeridade no tempo de 

implementação. 

A rede vai permitir “abreviar passos e gastos, a montante e até a jusante de todo o 

planeamento das cidades”. 

Com a experiência adquirida no terreno, a presidente do instituto concluiu que há, por 

exemplo, boas práticas em Vila Real de Santo António que podem ser aplicadas em Beja ou 

em Pombal. 

“Acreditamos na partilha do conhecimento e da informação”, em vez de replicar os 

mesmos cadernos de encargos, concursos públicos e a procura das mesmas informações 

técnicas, argumentou à Lusa. 

A plataforma, que vai ser também digital, vai disponibilizar os elementos para a elaboração 

de um plano de ação, que será avaliado anualmente. No final de cada fase concluída com 

sucesso vai ser ainda hasteada uma bandeira, informou ainda Paula Teles. 

Apesar de o projeto ser lançado esta semana, durante a Feira Internacional de Turismo de 

Lisboa, já 30 câmaras municipais aderiram e outras tantas estão em fase de adesão. 

“Acreditamos que durante este ano possamos conquistar um terço dos municípios 

portugueses”, perspetivou Paula Teles, que garantiu que ser um local de excelência não 

acontece simplesmente através da adesão ou do hastear de uma bandeira. 

“A cidade de excelência, no limite, nunca será concretizada porque técnicos e políticos têm 

sempre desejos maiores e a fasquia cada vez está mais alta, nem que seja pelo desejo de 

incluir todos”, concluiu. 
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