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INTRODUÇÃO

Este guia destina-se a comunidades rurais que ambicionam tornar-se “mais inteligentes”, bem como 
a atores que se encontram a apoiar comunidades rurais para que se tornem mais inteligentes ou a quem 
pretenda apenas compreender um pouco melhor o conceito de Aldeias Inteligentes (Smart Villages): o 
que significa inteligente (smart) e o que significa aldeia (village). 

Este guia é o resultado de um trabalho intensivo de dois anos desenvolvido junto de comunidades de 
toda a Europa no âmbito do projeto Primeira Ação Preparatória em Áreas Rurais Inteligentes no século XXI 
(Smart Rural 21)1. Foram selecionadas vinte e uma comunidades rurais - com características diversas - para 
receber apoio para o desenvolvimento e implementação das suas estratégias de Smart Village através do 
Projeto Smart Rural 21. Dado o grande interesse das comunidades rurais em participar, mais de 100 outras 
comunidades rurais (denominadas aldeias “Come Along!”) foram envolvidas através de várias interações e 
intercâmbios entre aldeias e através de ações de capacitação.

O Projeto e este guia baseiam-se no mesmo princípio orientador: destinam-se às comunidades 
rurais. O Smart Rural 21 tem vindo a trabalhar com as comunidades, centrando-se nas suas necessidades 
desde o desenvolvimento da estratégia até à implementação de soluções inteligentes (‘smart solutions’). 
Esta publicação assenta na experiência do trabalho realizado com essas comunidades rurais, e reflete o 
seu feedback, os desafios encontrados e os resultados alcançados. Este guia é uma forma de partilhar a 
experiência acumulada ao longo o projeto e torná-la acessível a um público amplo e interessado.

Não é a intenção deste guia fornecer o conjunto completo de ferramentas para concretizar o processo 
de transformação em Smart Village, mas proporcionar uma estrutura para esse processo, destacando as 
principais lições e indicando as fontes e recursos disponíveis para as comunidades interessadas. No caso de 
uma comunidade rural pretender iniciar a sua transformação em Smart Village, será necessário explorar os 
recursos disponíveis e adaptar o conjunto de ferramentas às suas próprias necessidades. A Equipa do Smart 
Rural 21 espera que este guia permita reunir as primeiras bases para iniciar a viagem!

Edina Ocsko (Coordenadora do projeto) em nome da Equipa Smart Rural 21

1 Projeto de dois anos e meio financiado pela Comissão Europeia (DG AGRI) e liderado pelo Grupo E40.
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1. O QUE É UMA ALDEIA INTELIGENTE?
Embora tenham surgido muitas aldeias inteligentes 
durante as últimas décadas, o conceito Aldeias 
Inteligentes é relativamente recente, tendo sido 
formulado “oficialmente” pela primeira vez através 
da iniciativa do Parlamento Europeu e da Comissão 
Europeia EU Action for Smart Villages (2017). Nesse 
mesmo ano, o Ponto de Contacto da Rede Europeia 
de Desenvolvimento Rural (REDR) lançou o Grupo de 
trabalho temático sobre Aldeias Inteligentes de forma 

a facilitar o intercâmbio sobre o novo conceito entre 
as partes interessadas. Entre 2018 e 2019, a Comissão 
Europeia lançou o Projeto-Piloto sobre Aldeias Eco-
Sociais Inteligentes com o objetivo de criar uma 
definição compreensiva de Aldeias Inteligentes e de 
identificar boas práticas e estudos de caso relevantes. 
Note-se, no entanto, que cada Estado-Membro pode 
adaptar e construir a sua própria definição de Aldeias 
Inteligentes de acordo com o seu contexto.2

A definição de Aldeias Inteligentes (conforme 
estipulada pelo Projeto-Piloto de Aldeias Eco-

Sociais Inteligentes) indica que: As Aldeias Inteligentes 
são comunidades em áreas rurais que desenvolvem 
soluções inteligentes para responder aos desafios do 
contexto local. Estas comunidades rurais baseiam-se 
no potencial e oportunidades locais existentes para 
iniciar um processo de desenvolvimento sustentável 
dos seus territórios. Utilizam uma abordagem 
participativa para desenvolver e implementar 

estratégias no sentido de melhorar as suas condições 
económicas, sociais e ambientais e utilizam soluções 
inovadoras, em particular, através da mobilização 
de soluções oferecidas pelas tecnologias digitais. 
As Aldeias Inteligentes beneficiam de cooperação e 
alianças com outras comunidades e atores nas áreas 
rurais e urbanas. O início e a implementação das 
estratégias de Aldeia Inteligente podem basear-se em 
iniciativas já existentes e podem beneficiar de diversas 
fontes de financiamento públicas e privadas.

A Primeira Ação preparatória em Áreas Rurais 
Inteligentes no século XXI – projeto Smart Rural 21 
(SR21) (dezembro de 2019 – novembro 2022) procurou 
traduzir a definição no contexto real, apoiando aldeias de 
toda a Europa no desenvolvimento e na implementação 
de estratégias de Aldeia Inteligente. A Segunda Ação 
preparatória em Áreas Rurais Inteligentes no século XXI 
– projeto Smart Rural 27 (SR27) foi lançada em 2020 e 

decorre até ao final de 2023. O projeto visa contribuir 
para a criação de quadros de apoio eficazes às Aldeias 
Inteligentes em toda a Europa, quer através de trabalho 
analítico, e respetiva partilha de informação (sobre 
comunidades rurais inteligentes e apoio concedido às 
Aldeias Inteligentes), quer através da constituição de 
um Observatório Piloto de Aldeias Inteligentes.

Aldeias Inteligentes tornou-se um conceito atrativo, 
mas desafiante quando se trata da sua interpretação 
precisa e da sua implementação. Duas questões 

fundamentais que surgem com frequência são “o que é 
inteligente?” e “o que é uma aldeia?”. 

HISTÓRICO DO CONCEITO DE ALDEIAS INTELIGENTES DA UE

Ação da 
UE para 

as Aldeias 
Inteligentes

Trabalho 
temático da REDR 

sobre Aldeias 
Inteligentes

Estudo-Piloto 
sobre Aldeias 
Eco-Sociais 
Inteligentes

1.ª Ação preparatória 
em Áreas Rurais 
Inteligentes no 

século XXI

2.ª Ação preparatória 
em Áreas Rurais 
Inteligentes no 

século XXI

2017 2017 2017-2019 2019-2022 2020-2023

2 Ver também as fichas de informação dos Estados-Membros para conhecer as definições nacionais.
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https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/rur-dev-small-villages_en.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages_en
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages_en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/dd89b954-a0ca-11ea-9d2d-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/dd89b954-a0ca-11ea-9d2d-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
https://www.smartrural21.eu/
http://www.smartrural27.eu/
https://www.smartrural27.eu/policies/
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A definição de Aldeias Inteligentes constante do 
Relatório do Projeto Piloto sobre Aldeias Eco-Sociais 
Inteligentes sugere a utilização da tipologia rural 
da OCDE ou do EUROSTAT para a identificação 
de comunidades rurais. A tipologia categoriza os 

municípios em ‘cidade’, ‘vila/subúrbio’ ou ‘zona rural’. 
No contexto das Aldeias Inteligentes, será importante 
considerar os municípios (ou as comunidades rurais 
localizadas nos municípios) que são classificados como 
“zonas rurais” e, em alguns casos, “vilas e subúrbios”.

1.1 O QUE É UMA ALDEIA?
A definição refere-se a comunidades em áreas rurais, 
um termo mais neutro do que “aldeia”, uma vez que 
“aldeia” pode ser limitativa em alguns casos e/ou não 
ser adequada para descrever as comunidades rurais 
num determinado contexto nacional. Neste guia, 
utiliza-se geralmente “comunidades rurais”, contudo, é 
utilizado o termo Aldeias Inteligentes (com maiúsculas) 
em referência ao próprio conceito.
A questão muitas vezes colocada é a dimensão das 
comunidades sob o conceito de Aldeias Inteligentes, e 
se o tipo de área onde se encontram é relevante (p.e., 

afastada ou próxima de áreas urbanas). De uma forma 
geral, não há quaisquer limitações nem restrições 
específicas. Com efeito, as aldeias selecionadas do 
Projeto Smart Rural 213 (aldeias SR21) apresentam 
uma grande diversidade a este respeito (cf., gráficos 
seguintes). A maior comunidade rural entre as aldeias 
selecionadas é Mouans-Sartoux (FR), com cerca de 
10.000 habitantes e a mais pequena é Ostana (IT), 
situada numa área montanhosa dos Alpes e que conta 
com 50 habitantes permanentes.

3 No âmbito do projeto Smart Rural 21, foram selecionadas 21 aldeias que receberam apoio através do projeto para o    
 desenvolvimento da estratégia de Aldeia Inteligente e para a implementação de soluções inteligentes.

Primeira Ação Preparatória em Áreas  
Rurais Inteligentes no século XXI
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https://www.smartrural21.eu/villages/mouans-sartoux_fr/
https://www.smartrural21.eu/villages/ostana_it/
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1.2 O QUE É INTELIGENTE?
A inovação é uma das características mais importantes 
de Aldeias Inteligentes. De uma forma geral, a inovação 
é desencadeada pela necessidade e vontade de mudar, 
de enfrentar um desafio específico.
Embora existam várias definições de ´inovação’ no 
contexto do desenvolvimento rural,4 a inovação 
não tem uma definição clara no contexto de Aldeias 
Inteligentes. Esta conclusão não é surpreendente 
dada a dificuldade de definir inovação num contexto 
territorial. Se uma solução é inovadora ou não, depende 
muito do contexto específico em que é implementada. 
Por outras palavras, algo que seja prática comum em 
determinada comunidade local, pode representar uma 
novidade em outra. Assim, a inovação precisa sempre 
de ser vista na perspetiva do seu próprio contexto 
(local). A forma como as aldeias podem identificar as 
inovações mais apropriadas é discutida na secção 3.2. 

Dizer que ‘inteligente 
= digital’ parece 
poder fornecer um 
ponto de referência 
fácil (‘critério’) para 
decidir se uma ação 
é “inteligente” ou 
não. O consenso 
geral é que 

digitalização já não 
se pode ser ignorada 
e, para sobreviver 
no século XXI, é 
importante pelo menos 
tentar acompanhar 
o ritmo da inovação 
digital e aproveitar o 
vasto leque de oportunidades que oferece. 
Contudo, esta questão não é simples. 
Porquê? Porque é possível utilizar tecnologia digital 
sem que um impacto real na comunidade local e a 
essência de Aldeias Inteligentes é a população local. 
Neste sentido, inteligente significa utilizar soluções 
inovadoras, incluindo tecnologia digital, que envolvam 
e beneficiem a comunidade local.
Houve um longo debate sobre se ‘inteligente” deveria 
limitar-se o ‘digital’ no contexto de Aldeias Inteligentes 
- à semelhança da abordagem seguida por Cidades 
Inteligentes (Smart Cities). Por fim, o consenso foi de 
que a inovação não deve cingir-se apenas a questões 
‘digitais’. Em primeiro lugar, para as muitas áreas rurais 
que sofrem de ‘fosso ou fratura digital’ (insuficiente 
acesso a banda larga de alta velocidade), focar este 
aspeto poderia acentuar a disparidade entre as áreas 
mais e menos desenvolvidas. Em segundo lugar, foi 

As Unidades Administrativas Locais (UAL) 
são utilizadas para dividir o território da 

UE com o objetivo de disponibilizar estatísticas a 
nível local. Nem todos os países classificam as suas 
áreas de governação local da mesma forma, pelo 
que as UAL podem referir-se a a diferentes unidades 
administrativas, incluindo municípios, freguesias e 
outras delimitações administrativas. 
Aldeias Inteligentes funcionam em níveis 
administrativos diferentes, p.e., a maioria das aldeias 
SR21 são UAL2 ou de nível administrativo inferior 
e outras são UAL2 com várias localidades mais 
pequenas ou várias UAL2 interligadas. As áreas UAL2 
são classificadas em função do grau de urbanização 
(DEBURGA) - cidades, vilas ou subúrbios e zonas 
rurais, sendo que a maioria das comunidades são 
“rurais” (ver mapa). 
A tipologia e as estatísticas das UAL2 podem ser 
consultadas no website do EUROSTAT. 

       Limites administrativos: ©EuroGeographics ©UN-FAO ©Turks
Cartografia: Eurostat – GISCO, 05/2018

Cidades: Áreas de elevada densidade populacional (pelo menos 50% da população vive em centros urbanos)

Vilas e subúrbios: Áreas de densidade populacional intermédia (menos de 50% da população vive em células da grelha rural,  
e menos de 50% vive em centros urbanos)

Áreas rurais: Áreas de baixa densidade populacional (mais de 50% da população vive em células da grelha rural)
Dados indisponíveis

“Se não sentirmos que 
temos um desafio, lamento 
informar, mas não iremos 
inovar em nada.” 

Professor Henrique Leitão, 
Cimeira Agro-Inovação 
(Lisboa), 2017

O logótipo “lâmpada-
local” tem como 
objetivo simbolizar que 
a inovação no âmbito de 
Aldeias Inteligentes tem de 
ser sempre considerada no 
contexto local.

4 Por exemplo, de acordo com a definição da PEI-AGRI, resumidamente, inovação significa: “uma ideia colocada em prática com  
 sucesso”.

https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/about/eip-agri-part-eus-growth-strategy-decade
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sublinhado - com base na experiência adquirida - que 
a tecnologia digital é um elemento-chave, mas não 
necessariamente a única forma de uma comunidade 
se tornar inteligente. 
O Projeto Piloto sobre Aldeias Eco-Sociais Inteligentes 
defendeu que “Digitalização é uma ferramenta e 
não um fim em si mesma. A utilização de tecnologias 
digitais não é o que define uma Aldeia Inteligente, nem a 
tecnologia digital é a única forma de alcançar objetivos 
de desenvolvimento. É evidente que as soluções 
também utilizam uma gama vasta de ferramentas não 
digitais.” O Grupo Temático Smart Villages da REDR 
chegou a conclusões semelhantes.
A definição de Aldeias Inteligentes da UE refere que 
Aldeias Inteligentes “utilizam soluções inovadoras [...], 
mobilizando, nomeadamente, soluções oferecidas 
pelas tecnologias digitais”. Note-se, todavia, que 
alguns Estados-Membros apresentaram definições 
diferentes de Aldeias Inteligentes, com mais ênfase no 
aspeto digital.

Assim, antes de se iniciar o 
desenvolvimento de algo ‘digital’ e 
moderno, considerar o porquê, para 
quem se destina, e que transformação 

(social) poderá proporcionar à comunidade local.

Podem ser encontrados bons exemplos de ações de 
inovação social na Aldeia Inteligente de Raudanmaa 
(Finlândia). O empenho da cooperativa da aldeia, 
e o envolvimento 
dos membros da 
comunidade local 
em projetos como 
a rede comunitária 
de fibra ótica, o 
centro multifuncional 
e a criação de 
serviços locais 
(nomeadamente através de tecnologias digitais), podem 
servir como fonte de inspiração. Por sua vez, Stanz im 
Mürztal (Áustria), promove novas oportunidades de 
inovação social através do envolvimento na transição 
energética e digitalização, utilizando a tecnologia 
‘blockchain’ combinada com um sistema local de token.

“Queremos fazer do 
nosso recinto da aldeia o 
coração de Raudanmaa, 
como a escola era antes.” 

Heini Niklas-Salminen, 
Raudanmaa, 2021

A ‘inovação social’ tem sido uma característica tão 
importante de Aldeias Inteligentes quanto a inovação 
digital/tecnológica. A abordagem participativa e o 
impacto das soluções inteligentes na sociedade rural 
são condições fundamentais para Aldeias Inteligentes. 
Entendem-se como ‘inovações sociais’ as soluções 
inovadoras que têm impacto na comunidade rural e/
ou quando são gerados novos processos participativos 
(práticas sociais).
Por exemplo, o projeto Horizonte 2020 SIMRA 
(Social Innovation in Marginalised Rural Areas) define 
inovação social como “a reconfiguração de práticas 
sociais, em resposta aos desafios sociais, que procura 
melhorar o bem-estar social e inclui necessariamente 
o envolvimento de atores da sociedade civil”. O 
Programa de Investigação e Inovação da UE - 
Horizonte Europa - sugere que a “inovação social 
é recomendada quando a solução está na interface 
entre soluções sociais e técnicas e requer mudança 

social, novas práticas sociais, apropriação 
social ou aceitação pelo mercado”.
Algumas aldeias SR21 tencionavam desenvolver 
soluções digitais inteligentes. No entanto, houve casos 
em que a ideia inicial teve de ser reconsiderada. Este 
é particularmente o caso de soluções de cuidados de 
saúde (e-health e e-care), sobretudo para idosos. O 
desenvolvimento de aplicações digitais pode não ser 
necessariamente a única ou a forma mais apropriada 
para responder aos desafios que se colocam ao cuidado 
de pessoas idosas. A decisão sobre se se deve investir 
neste tipo de ferramentas requer um planeamento 
prévio prudente e capacitação. O projeto Smart Rural 
21 desenvolveu esse processo de planeamento com 
três das suas aldeias (Dingle - IE, Sollstedt - DE e 
Penela - PT),  e cujos resultados podem ser explorados 
nas respetivas páginas das aldeias.

https://www.smartrural21.eu/villages/raudanmaa_fi/
https://www.smartrural21.eu/villages/stanz_at/
https://www.smartrural21.eu/villages/stanz_at/
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/social-innovation-marginalised-rural-areas-simra-0
https://www.smartrural21.eu/villages/dingle_ie/
https://www.smartrural21.eu/villages/sollstedt_de/
https://www.smartrural21.eu/villages/penela_pt/
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1.3 DE QUE FORMA O CONCEITO DE ALDEIAS INTELIGENTES  
É DIFERENTE DO LEADER/DLBC?

A comparação entre Aldeias Inteligentes e abordagem 
LEADER/Desenvolvimento local de base comunitária 
(DLBC) é muito frequente. De facto, são muitas as 
semelhanças entre o LEADER e Aldeias Inteligentes, 
particularmente no que respeita aos princípios 
fundamentais dos dois instrumentos. O LEADER/
DLBC será também um instrumento-chave e fonte 
de financiamento para futuras estratégias e soluções 
de Aldeias Inteligentes (cf. secção 2.4 sobre como 
financiar soluções inteligentes), e os Grupos de Ação 
Local (GAL) podem apoiar as aldeias e, muitas vezes, 
desempenhar o papel de ‘agentes de inovação’. 
Por exemplo, o processo de estratégia de Aldeias 
Inteligentes de Dingle (IE) foi liderado pelo GAL local 
(NEWKD), enquanto Raudanmaa (FI), Torup (DK), 
Kythera (EL) e outras aldeias SR21 receberam apoio 
financeiro e técnico dos seus GAL.
No entanto, também existem diferenças relevantes que 
distinguem o conceito de Aldeias Inteligentes:
•	 Aldeias Inteligentes assenta no envolvimento 
das comunidades locais - i.e., pequenas ações à escala 
local - e apoio na identificação do melhor caminho para 
responder aos desafios e aproveitar as oportunidades 
do século XXI. O LEADER/DLBC opera a um nível 
geográfico e administrativo superior. Os territórios de 
intervenção dos GAL incluem várias aldeias, pelo que a 
formulação das Estratégias de Desenvolvimento Local 
nem sempre pode ter em conta as especificidades de 
cada uma das comunidades locais.
•	 O LEADER/DLBC dispõe de uma estrutura 
institucional e recursos financeiros, o que não acontece, 
ainda, para Aldeias Inteligentes. Esta situação também 
pode, no entanto, constituir uma vantagem na medida 
em que existe mais espaço para experimentação e 
projetos-piloto, nomeadamente, no que diz respeito 
à utilização de várias fontes de financiamento. Com 
efeito, Aldeias Inteligentes não deve limitar-se ao 
acesso ao financiamento LEADER, devendo ser 
disponibilizadas outras fontes de financiamento, como 
os fundos da Política de Coesão, incluindo o Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e 
o Fundo Social Europeu (FSE), bem como o Fundo 
Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da 

Aquicultura (FEAMPA) e o Mecanismo de Recuperação 
e Resiliência.
•	 Aldeias Inteligentes reforça a inovação 
e experimentação locais através de soluções 
inteligentes que provêm diretamente das comunidades 
locais, e que têm atribuído particular importância aos 
novos desafios e oportunidades do século XXI, como a 
adaptação climática e a digitalização. Neste contexto, 
os GAL desempenham ou podem desempenhar o 
papel de facilitadores-chave da inovação ao apoiar 
o desenvolvimento de Aldeias Inteligentes nos seus 
territórios de intervenção.

“- Houve alguma inovação em que tenha 
falhado?”

- Muitas vezes! Por exemplo, tivemos muitos 
problemas para encontrar um produtor para o 
oya* (três tentativas). Preparar o oya implicou 
um ano de trabalho, mas sabíamos aquilo que 
queríamos, por isso finalmente conseguimos 
ultrapassar esse obstáculo...

Na nossa perspetiva, a produção de cânhamo foi 
um fracasso. Tivemos uma ótima experiência, 
aprendemos muito, mas do ponto de vista 
económico, não conseguimos metade do preço 
que estabelecemos. Muitas vezes ficamos 
aborrecidos por causa dos fracassos! Ouço 
muitas vezes “não”, e “não”, não me soa bem. 
Mas quando fazemos as coisas com sinceridade, 
abrimos um pouco o coração, cria-se confiança, e 
as pessoas mudam de atitude”.

Piotr Ostaszewski, Tomaszyn (PL), Smart Café 

*Ver mais sobre “oya” na caixa abaixo.

DICAS E SUGESTÕES: COMO INICIAR UM PROCESSO DE INOVAÇÃO?

	√ A inovação tem de começar sempre a partir de uma necessidade: um impulso para responder a um 
desafio específico da comunidade local/área rural. Deve refletir-se sobre as necessidades e desafios específicos 
que a comunidade rural tem de dar resposta.
	√ Encontrar a inovação certa requer explorar diferentes opções e ter informação a certa. É importante discutir 

ideias e experiências com especialistas, investigadores e outras aldeias.
	√ A inovação surge geralmente a partir da interação entre a população local, isto é, as soluções nem sempre 

podem ser encontradas em outros locais.
	√ A inovação requer muita experimentação e pode - por definição - envolver situações de insucesso em 

alguns casos.

https://www.smartrural21.eu/villages/dingle_ie/
https://www.smartrural21.eu/villages/raudanmaa_fi/
https://www.smartrural21.eu/villages/torup_dk/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
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2. COMO DESENVOLVER UMA ESTRATÉGIA  
DE ALDEIA INTELIGENTE?

Uma estratégia de aldeia inteligente é uma estratégia, 
conceito ou plano inovador de desenvolvimento local. 
É concebido a nível local através de uma abordagem 
participativa e oferece uma visão holística de longo 
prazo para a comunidade rural, a concretizar através 
de soluções inovadoras. As primeiras cinco etapas do 

Roteiro Smart Rural 21 incluem as principais ações a 
empreender na definição da estratégia: (1) começar; (2) 
definir o contexto e mapear as partes interessadas; (3) 
envolver as partes interessadas; (4) conceber desenhar 
a estratégia; (5) estratégia de Aldeia Inteligente.

2.1 POR QUE É NECESSÁRIA UMA  
ESTRATÉGIA DE ALDEIA INTELIGENTE?

A estratégia de Aldeia Inteligente é um elemento 
central no conceito Aldeias Inteligentes. Segundo a 
definição, Aldeias Inteligentes “utilizam uma abordagem 
participativa para desenvolver e implementar as 
suas estratégias para melhorar as suas condições 
económicas, sociais e ambientais”. 
Mas será realmente necessário elaborar uma estratégia 
de Aldeia Inteligente para que uma comunidade rural 
se torne inteligente?

Uma estratégia é relevante para estruturar 
um plano de longo prazo. No entanto, 
só é útil quando consegue ajudar uma 
comunidade a delinear e partilhar uma 

visão comum, a refletir sobre as perspetivas  de 
desenvolvimento a médio ou longo prazo (p.e., 5-10 
anos) e a reunir iniciativas e ideias já existentes. As 
estratégias são importantes para vincular iniciativas 

diferentes e ajudar a comunidade a pensar de forma 
mais holística (em vez de se concentrar em iniciativas 
isoladas). O desenvolvimento de uma estratégia pode 
ser um passo particularmente útil para as ‘aldeias em 
transição’, i.e., aldeias que já usufruem de algumas 
soluções inteligentes, mas que não dispõem, ainda, de 
uma estratégia integrada e abrangente ou uma visão 
de longo prazo.
A estratégia de Aldeia Inteligente também pode ser 
uma ferramenta eficaz para comunicar sobre visão de 
uma aldeia, tanto internamente, com os membros da 
comunidade, como externamente, com os diferentes 
níveis de governação, como GALs e organismos 
regionais e nacionais. Uma estratégia abrangente - 
devidamente articulada com as prioridades de política 
definidas pelos níveis administrativos superiores -, 
pode também contribuir para identificar fontes de 
financiamento para a sua implementação.

Como economizar água e melhorar o crescimento das plantas de 
forma simples (inovação de Tomaszyn, Polónia)

Ost-Oya (olla, oya) é um vaso neo-ancestral que, por ser fabricado 
com argila porosa (permeável), permite a transferência de água. O seu 
funcionamento é bastante simples. O vaso é enterrado e serve como 
reservatório de água. Como as raízes das plantas crescem instintivamente 
na direção da água, serão as próprias plantas a extrair a quantidade de 
água que necessitam e sempre que necessitam.
Este método permite a redução do tempo de trabalho despendido com 
a rega e das perdas de água, contribuindo para a preservação deste recurso natural.

Fonte: https://ost-oya.pl/en/ost-oya-2/

INFORMAÇÃO ADICIONAL: CONCEITO DE ALDEIAS INTELIGENTES

Smart Villages: Concept, issues and prospects for EU Rural Areas, Think Tank Europeu, 2021: resumo geral sobre 
Aldeias Inteligentes, evolução e principais características.
Pilot project, Smart eco-social villages: final report, Ecorys et al., 2019: Projeto financiado pela Comissão Europeia, 
com o objetivo de clarificar o conceito Aldeias Inteligentes, identificar boas práticas e reunir experiências de base 
(estudos de caso). 
Smart Villages: Revitalising rural areas, REDR, 2018: curta apresentação em vídeo que explica o conceito 
Aldeias Inteligentes.
EU supports smart villages, UE Digital, 2017: curta apresentação em vídeo explicando o conceito de Aldeias 
Inteligentes e a sua evolução.

https://www.smartrural21.eu/roadmap/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/getting-started/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/mapping-context-stakeholders/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/engaging-stakeholders/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/designing-a-strategy/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/designing-a-strategy/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/smart-village-strategy/
https://ost-oya.pl/en/ost-oya-2/
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)689349
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)689349
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9ff90911-a0c9-11ea-9d2d-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
https://www.youtube.com/watch?v=ckB71hb0kx0
https://www.youtube.com/watch?v=ckB71hb0kx0
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É importante que as estratégias de Aldeia 
Inteligente não sejam desenvolvidas 
meramente como formalidades. A 
estratégia deve ser desenvolvida de forma a 

ser apropriada pela comunidade, e que possa evoluir e 
constituir um bom ponto de referência para discussões 
e ações orientadas para o futuro. Não se recomenda 

o desenvolvimento 
de uma estratégia 
apenas com o 
propósito de obter 
f i n a n c i a m e n t o 
(embora este seja 
certamente um dos 
potenciais benefícios). 
As comunidades 
rurais devem refletir 
sobre a necessidade 
de uma estratégia e 
de que forma pode 
ser utilizada para o 
seu desenvolvimento 
e da área rural. 
O desenvolvimento 
e implementação da 
estratégia de Aldeia 

Inteligente não devem ser tratados como um projeto 
individual e/ou de consultoria. Mesmo que formalmente 
e em termos de conteúdo possa surgir uma estratégia 

aparentemente atrativa, a experiência mostra que 
muitas vezes deixa de existir um compromisso ou 
envolvimento na concretização da estratégia. Ainda que 
essas estratégias (ou propostas de projetos) possam 
atrair financiamento no curto e médio prazo, sem um 
verdadeiro empenho e conhecimento estão destinadas 
a falhar no seu propósito de apoiar efetivamente o 
desenvolvimento das comunidades rurais. Assim, não 
se deve iniciar o processo de Aldeias Inteligentes 
apenas pelo financiamento, mas por convicção e 
com envolvimento local.
Embora o formato das estratégias de Aldeia Inteligente 
possade variar, embora seja recomenda-se que sejam 
incluídosda a inclusão de alguns elementos-chave 
(ver abaixo). Com efeito, muitos os Estados-Membros 
deverão poderãooptar solicitarpor um conceito e plano 
simplificados um formato simples, p.e., um conceito 
ou plano simplificado, parade forma a evitar não 
sobrecarregar desproporcionalmente as aldeias.

O desenvolvimento de uma estratégia de 
Aldeia Inteligente foi um requisito para as 

aldeias SR21. A maioria das aldeias (10 das 12 aldeias 
que responderam ao inquérito) concluiu que o 
processo de desenvolvimento da estratégia foi 
útil ou muito útil.
Todavia, muitas também consideraram o 
processo difícil ou muito difícil. Esta apreciação 
pode estar, em parte, relacionada com o fato de 
não existir financiamento para a implementação das 
estratégias (ou seja, pode sentir-se que o processo 
não é recompensador). 0%

10%
20%
30%
40%
50%

Um pouco
difícil

Muito difícil Pouco difícil Fácil

Que nível de dificuldade atribui ao 
processo de desenvolvimento da 
estratégia de aldeia inteligente? 

(12 inquiridos)

“O principal valor 
acrescentado do 
desenvolvimento da 
estratégia foi “unir 
os pontos” entre os 
projetos já existentes 
e as novas ideias, e 
reunir os mesmos numa 
estratégia consistente 
que ajudou a estabelecer 
prioridades e apresentar 
uma candidatura a 
financiamento externo.” 

Representante de uma 
aldeia SR21, participante no 
inquérito

“Embora a aldeia tenha várias figuras de 
destaque (líderes), não há quem consiga 
unir os representantes da comunidade 
local.” 

Conclusão dao processo de monitorização 
do projeto Smart Rural 21



9

2.2 QUAIS OS ELEMENTOS-CHAVE  
DE UMA ESTRATÉGIA DE ALDEIA INTELIGENTE?

Espera-se que as estratégias de Aldeia Inteligente 
possuam os elementos “clássicos” de uma Estratégia 
de Desenvolvimento Local, incluindo atividades 
inovadoras orientadas para o futuro.  
Tal como descrito, a inovação é frequentemente 
desencadeada por um desafio e necessidade específica. 
Para responder a esses desafios, as comunidades 
rurais devem tirar partido dos seus próprios recursos e 
oportunidades. Compreender estes aspetos pode levar 
à definição da visão (e dos objetivos) da estratégia. 
Colocando a questão de forma simples, a comunidade 
precisa de refletir sobre o que pretende alcançar em 
5-10 anos. Uma vez definida a visão e objetivos (com 

base nos desafios 
e oportunidades), 
há que determinar 
quais as ações 
a empreender 
para alcançar os 
objetivos, bem 
como os recursos 
- financeiros 
e humanos - 
necessários para 
executar as ações 
planeadas.

DICAS E SUGESTÕES: MOTIVO PARA DESENVOLVER ESTRATÉGIAS DE ALDEIA INTELIGENTE?

	√ Geralmente, o desenvolvimento de uma estratégia é uma forma útil de ajudar uma comunidade a consolidar 
a sua visão, planos e ações futuras. 
	√ O desenvolvimento de uma estratégia de Aldeia Inteligente também pode ser exigente em termos de 

recursos, e precisar de conhecimentos técnicos/especializados (p.e., para construir a lógica de intervenção, 
identificar soluções, envolver as partes interessadas, etc.).
	√ Tendo em conta que, muitas vezes, as estratégias de Aldeia Inteligente não estão diretamente 

associadas a apoio financeiro, as comunidades rurais devem considerar atentamente se devem desenvolver 
uma estratégia, em que formato e para que finalidade. O esforço deve ser proporcional aos potenciais benefícios, 
não só financeiros, mas também sociais – como trabalhar com a comunidade em prol de uma visão conjunta.
	√ Outras questões, como a atualização da estratégia e a responsabilidade pela gestão e monitorização do seu 

progresso, também precisam ser consideradas (caso contrário, a estratégia corre o risco de se tornar rapidamente 
desatualizada).
	√ Uma vez que o quadro de apoio às Aldeias Inteligentes está, ainda, em evolução, as comunidades rurais 

precisam de analisar se e como as políticas, programas e concursos específicos são concebidos para apoiar 
estratégias e ações nos respetivos Estados-Membros e regiões.

“Evitamos dizer estratégia 
porque esta palavra tem 
muitas vezes uma conotação 
negativa, de que tem de 
ser algo grandioso e muito 
complexo. Por esse motivo 
decidiu-se utilizar um termo 
diferente: conceito.” 

Joanna Gierulska, Ministério da 
Agricultura polaco,  
1.º Workshop Regional.
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As estratégias de Aldeia Inteligente desenvolvidas 
pelas 21 aldeias selecionadas do Projeto Smart Rural 
21 identificaram necessidades/desafios/fraquezas 
e oportunidades/forças, que foram posteriormente 
classificados de acordo com palavras-chave. O gráfico 
seguinte mostra os desafios identificados por mais de 
quatro aldeias selecionadas. Como se pode constatar, 
os desafios mais comuns referem-se 
•	 ao despovoamento e êxodo de jovens; e 
•	 à falta de serviços e estruturas de transporte, 
educação, habitação e saúde.

Da mesma forma, foram identificados os principais 
recursos / ativos e também classificados de acordo 
com palavras-chave. O caráter atrativo e a riqueza do 
património natural são considerados os ativos mais 
importantes, seguidos pela forte comunidade local, a 
herança cultural e o potencial turístico.
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2.3 COMO É QUE UMA ESTRATÉGIA DE ALDEIA INTELIGENTE  
PODE SER FINANCIADA?

Esta é a questão mais frequentemente colocada pelas 
comunidades rurais. 
Um dos principais desafios é que, em muitos casos, não 
há qualquer garantia de que o desenvolvimento de uma 
estratégia de Aldeia Inteligente aumente as possibilidades 
de financiamento. Com efeito, não se conhece, ainda, 
em detalhe como estes processos de desenvolvimento 

vão ser apoiados 
no atual quadro 
comunitário (p.e., 
tipo de Medidas e 
concursos e outros 
mecanismos de 
apoio).
Com base numa 
análise preliminar, 
muitos países 
vão utilizar o 
m e c a n i s m o 
L E A D E R 
para apoiar o 
desenvolvimento 
de estratégias de 
Aldeia Inteligente, 
bem como para 
contribuir para a 
implementação 
de algumas das 
ações inteligentes 
planeadas.  No 
entanto, Aldeias 

Inteligentes também podem ser apoiadas por outras 
medidas/intervenções da PAC, e por outras políticas 
e programas. Neste âmbito, destaca-se o Interreg 
e outros programas financiados pelo FEDER5 (p.e., 

para o desenvolvimento local e investimentos em 
infraestruturas), FSE6 (para a inclusão social), e FEAMPA7 
que apoia os GAL Pesca. 

A UE está empenhada em fazer com que 
as Aldeias Inteligentes sejam uma realidade 
e expressa continuamente esta visão, vindo 
a apelar aos Estados-Membros que tomem 

medidas neste sentido. Há efetivamente um crescente 
interesse em torno de Aldeias Inteligentes. É uma fase 
emocionante de experimentação e de projetos-piloto, 
havendo a expectativa de que aqueles que foram 
proactivos no sentido de tornar Aldeias Inteligentes 
numa realidade, também possam ser os primeiros a 
reunir as condições para o seu financiamento.  
Não obstante, vários Estados-Membros optaram por 
não esperar e estão a assumir a liderança e a começar 
a experimentar com quadros de apoio significativos 
nos seus contextos nacionais. 
Ao mesmo tempo, a UE, ao conferir maior flexibilidade 
aos Estados-Membros, delegou em grande medida 
a responsabilidade pela conceção dos Programas 
e respetiva dotação financeira. Ou seja, não houve 
indicações claras por parte da parte da União 
Europeia, nem a obrigação explícita dos Estados-
Membros em criar um quadro de política de apoio a 
Aldeias Inteligentes. Todavia, a Comissão Europeia, em 
cooperação com o Parlamento Europeu, tem vindo a 
financiar vários projetos de assistência técnica para 
apoiar a transferência e partilha de conhecimento e 
experiências e o processo de planeamento, sendo 
os mais relevantes , o Projeto-Piloto de Aldeias Eco-
Sociais Inteligentes, e a 1.ªprimeira (Smart Rural 21) e 
2.ªsegunda (Smart Rural 27) Ações Preparatórias em 
Áreas Rurais Inteligentes no século XXI.

O Regulamento que 
estabelece as regras 

para apoiar os Planos 
Estratégicos a elaborar 
pelos Estados-Membros no 
âmbito da Política Agrícola 
Comum refere-se às Aldeias 
Inteligentes como uma 
ferramenta fundamental para 
“reforçar o tecido económico 
e social” das zonas rurais” e 
“modernizar a agricultura e as 
áreas rurais, promovendo e 
partilhando os conhecimentos, 
a inovação e a digitalização na 
agricultura e nas zonas rurais”. 
A PAC também promove (e 
espera-se que venha a apoiar) 
a cooperação entre aldeias 
inteligentes. (Considerandos 
32, 78 e 82 e Artigo 77.º)

O projeto Smart Rural 21 recolheu informação 
sobre a situação em cada Estado-Membro 

no que diz respeito à política de apoio a Aldeias 
Inteligentes. Esta informação pode ser consultada 
nas páginas dos países do projeto Smart Rural 21, 
que indicam as fontes de financiamento relevantes e 
as entidades que trabalham com o conceito Aldeias 
Inteligentes (tanto quanto são conhecidas). O projeto 
Smart Rural 21 também analisou exemplos de políticas 
bem-sucedidas e partilha o resultado dessa análise no 
seu website, com o objetivo de inspirar e encorajar o 
envolvimento e iniciativa dos decisores políticos.

O projeto Smart Rural 27 continuará a atualizar a 
informação sobre Aldeias Inteligentes e respetiva 
política de apoio através de  através das fichas 
informativas para dos Estados-Membros do projeto 
Smart Rural 27. Refira-se, ainda, os grupos de trabalho 
(Task forces) que estão a ser organizados em países 
selecionados e que reúnem as partes interessadas 
relevantes, de forma a contribuir e, desejavelmente, 
garantir um melhor planeamento das políticas e 
programas.

5 Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.
6 Fundo Social Europeu.
7 Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura.

https://www.smartrural21.eu/
https://www.smartrural27.eu/
https://www.smartrural21.eu/countries/
https://www.smartrural27.eu/policies/
https://www.smartrural27.eu/policies/
https://www.smartrural27.eu/policies/
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3. COMO IMPLEMENTAR A ESTRATÉGIA E  
DESENVOLVER SOLUÇÕES INTELIGENTES?

Esta secção contém orientações sobre como 
implementar a estratégia através do planeamento e 
concretização de soluções inteligentes. O roteiro Smart 
Rural 21, para além de descrever as etapas relevantes, 

também apresenta orientações adicionais para este 
processo, incluindo: (1) planear ações; (2) encontrar 
soluções; (3) gerar ações; (4) financiamento; (5) 
monitorização.

3.1 O QUE É UMA SOLUÇÃO INTELIGENTE?
Soluções inteligentes são atividades (projetos/
iniciativas) inovadoras e inspiradoras, através 
das quais é possível alcançar os objetivos da 
estratégia de Aldeia Inteligente. Recorde-se que 
o entendimento sobre “inteligente” e “inovação” 
encontra-se descrito na secção 1.2.
Espera-se que as ações planeadas e realizadas das 
estratégias de Aldeia Inteligente respondam de forma 
criativa - em muitos casos, “fora da caixa” - aos desafios e 
oportunidades do século XXI. Existem dois importantes 
desafios-oportunidades aos quais tem sido atribuída 
especial atenção no âmbito dos objetivos estratégicos 
da Comissão Europeia e, por conseguinte, nas soluções 
de Aldeias Inteligentes:
•	 Conetividade e utilização de tecnologias 
digitais (associada à prioridade da UE “Uma Europa 
preparada para a era digital”);
•	 Adaptação climática (associada à prioridade da 
UE “Pacto Ecológico Europeu”).
Estas áreas fundamentais estão também no centro da 
Visão de longo prazo para as áreas rurais da UE (áreas 
rurais ligadas e resilientes), em conjunto com zonas 
rurais ‘mais fortes’ e ‘mais prósperas’. 
Tal como descrito anteriormente, a inovação e 
inteligência são específicas de cada contexto 
e dependem em grande medida do nível de 
desenvolvimento da comunidade local. No entanto, 
e com o objetivo de inspirar as comunidades rurais, 

o projeto Smart Rural 21 criou uma base de dados 
de soluções inteligentes implementadas ao nível 
local. A base de dados abrange vários domínios 
temáticos, descreve os processos de implementação, 
e destaca os aspetos mais inovadores e os resultados 
das iniciativas implementadas, nomeadamente, das 
soluções inteligentes apoiadas em cada uma das 
aldeias selecionadas do Smart Rural 21. Estas soluções 
podem, eventualmente, ser transferidas para outras 
comunidades rurais.

INFORMAÇÃO ADICIONAL: DESENVOLVIMENTO E APOIO À ESTRATÉGIA DE ALDEIA 
INTELIGENTE

Modelo da Estratégia de Aldeia Inteligente, Smart Rural 21 (E40): descrição sobre como utilizar o modelo de 
estratégia e vídeo tutorial, que foram utilizados pelas aldeias SR21 para desenvolver as suas estratégias.
Estratégias de Aldeia Inteligente, Smart Rural 21: compilação das estratégias desenvolvidas pelas aldeias SR21.
“O que está a acontecer no meu país” – páginas Smart Rural 21: descrição de como várias políticas (Política 
Agrícola Comum e outras) e entidades estão atualmente a apoiar Aldeias Inteligentes (ou iniciativas semelhantes) 
em cada um dos Estados-Membros da UE.
Roteiro Smart Rural 21: ferramentas práticas para o desenvolvimento de estratégias de Aldeia Inteligente.
O que está a acontecer no meu país – Smart Rural 21: informação sobre os quadros das políticas de apoio a 
Aldeias Inteligentes a nível nacional.
Políticas de Aldeias Inteligentes: informação sobre vários quadros e ferramentas de políticas aos níveis europeu, 
nacional e regional. 
Financiamento de Aldeias Inteligentes com crowdfunding, apresentação na 2.ª Academia de Aldeias Inteligentes 
do projeto Smart Rural 21.

A Comissão Europeia lançou a Visão Rural a 
Longo Prazo da UE em 2021, que define as quatro 
principais áreas temáticas de intervenção para as zonas 
rurais, designadas mais fortes, mais conectadas, mais 
resilientes e mais prósperas. Estas áreas captam os 
domínios-chave para os quais as Aldeias Inteligentes 
podem também contribuir.

https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/planning-actions/
https://www.smartrural21.eu/smart-solutions-old/
https://www.smartrural21.eu/smart-solutions-old/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/generating-actions/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/financing/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/monitoring/
https://www.smartrural21.eu/smart-solutions/
https://www.smartrural21.eu/smart-solutions/
https://www.smartrural21.eu/villages/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-toolbox/smart-village-strategy-template/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/smart-village-strategy/
https://www.smartrural21.eu/countries/
https://www.smartrural21.eu/roadmap/
https://www.smartrural21.eu/countries/
https://www.smartrural27.eu/policies/
https://www.smartrural21.eu/wp-content/uploads/15.-Mauricio-OBrien_plenary_European-Crowdfunding-Network.pdf
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/smart-village-academy/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/smart-village-academy/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en
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3.2 COMO ENCONTRAR AS SOLUÇÕES  
INTELIGENTES MAIS ADEQUADAS?

Aldeias Inteligentes pode abranger um vasto leque 
de temas e tópicos. As soluções mais adequadas são 
aquelas devidamente adaptadas ao contexto específico 
de cada comunidade rural. Como ilustração, o gráfico 
seguinte apresenta as principais áreas temáticas 
indicadas pelas aldeias SR21.
Ao mesmo tempo que as aldeias selecionadas do Smart 
Rural 21 implementam um conjunto diversificado de 
soluções inteligentes, foi possível identificar algumas 
semelhanças e elencar os temas de grande relevância 
(‘hot topics’). 

A informação sobre estes temas pode ser 
consultada nas páginas web das aldeias 
SR21 (incluindo vídeos e apresentações). 
No caso de ser necessário reunir 

informação adicional, as aldeias SR21 podem ser 
contatadas diretamente.

Aldeia sénior e prestação de cuidados online 
(e-care): Digital é a solução?
A prestação de cuidados a idosos é um desafio 
comum, particularmente, quando se trata de utilizar 
soluções inteligentes oferecidas pelas tecnologias 
digitais (e-care). As questões mais relevantes, e que 
devem ser colocadas numa fase inicial, compreendem 
o balanço entre investimento em tecnologias digitais 
e benefícios para a população idosa, e quais os 
investimentos e capacidades humanas que precisam 
de ser desenvolvidos para garantir a eficácia e a 
sustentabilidade dos serviços. Tema-chave em Dingle 
(IE), Penela-Cumeeira (PT), Sollstedt (DE)

Jovens: Como conseguir o seu envolvimento?
O envolvimento dos jovens, sobretudo adolescentes, 
em atividades locais tem sido um desafio em muitas 
comunidades rurais, incluindo encontrar os tipos certos 
de atividades para aumentar a socialização e para 
melhorar capacidades e competências. Tema-chave 
em Mukarov (CZ), Alsunga (LV), Ansó (ES)
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Foto por Dominik Lange

Foto por Arno Senoner

https://www.smartrural21.eu/villages/dingle_ie/
https://www.smartrural21.eu/villages/dingle_ie/
https://www.smartrural21.eu/villages/penela_pt/
https://www.smartrural21.eu/villages/sollstedt_de/
https://www.smartrural21.eu/villages/mukarov_cz/
https://www.smartrural21.eu/villages/alsunga_lv/
https://www.smartrural21.eu/villages/anso_es/
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Tecnologia digital: Como usar para melhorar os 
serviços locais?
Várias Aldeias Inteligentes estão a desenvolver 
plataformas, aplicações e ferramentas de gestão de 
dados e informação, com o objetivo de responder às 
necessidades das comunidades rurais, bem como dos 
visitantes e turistas, através da melhoria dos serviços 
(incluindo o turismo) e da ligação entre população 
local (inovação social). Tema-chave em Torup (DK), 
Profondeville (BE-Valónia), Penela-Ferraria de São 
João (PT), Kythera (EL), Alsunga (LV)

Reconstrução de edifícios antigos: Para que uso e 
como garantir a sua sustentabilidade?

(Re)funcionalização de edifício antigo da escola para 
explorações agrícolas e empresas locais; de moinho 
antigo para negócios locais e centro comunitário; de 
adegas antigas para alojamento turístico. 
Criação de edifício ecológico para centro agrícola e 
espaço comunitário local.

Ordenamento paisagístico e reconstrução de 
edifícios antigos: Como preservar o património 
arquitetónico, cultural e ambiental?
(Re)construção de edifícios (antigos) e planeamento 
paisagístico foram temas-chave em várias aldeias SR21. 
Os principais objetivos consistiram: (1) na utilização de 
edifícios antigos ou terrenos disponíveis em benefício 
da comunidade local; (2) na identificação de soluções 
sustentáveis (ecológicas) adaptadas às condições 
ambientais locais; e (3) no desenvolvimento de atividades 
comerciais financeiramente sustentáveis. Tema-chave 
em Ansó (ES), Sentviska Gora Plateau (SI), Tomaszyn 
(PL), Uppony (HU), Raudanmaa (FI), Virtsu (EE)

Agricultura sustentável/regenerativa: Como 
preservar o meio-ambiente através de novos 
métodos e tecnologias agrícolas
As novas tecnologias (incluindo agricultura 
inteligente) e os métodos e práticas (incluindo a 
agricultura regenerativa) para uma comunidade e um 
ambiente mais resilientes constitui um dos principais 
temas das Aldeias Inteligentes, em consonância com 
os objetivos do Pacto Ecológico da UE. Tema-chave 
em:  Tomaszyn (PL), Kythera (EL), Babina Greda (HR)

Foto por Myriam Jessier

Foto por Vidar Nordli-Mathisen

Foto por Canva

Foto por Canva

https://www.smartrural21.eu/villages/torup_dk/
https://www.smartrural21.eu/villages/profondeville_be/
https://www.smartrural21.eu/villages/penela_pt/
https://www.smartrural21.eu/villages/penela_pt/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.smartrural21.eu/villages/alsunga_lv/
https://www.smartrural21.eu/villages/anso_es/
https://www.smartrural21.eu/villages/sentviska_gora_si/
https://www.smartrural21.eu/villages/tomaszyn_pl/
https://www.smartrural21.eu/villages/tomaszyn_pl/
https://www.smartrural21.eu/villages/raudanmaa_fi/
https://www.smartrural21.eu/villages/virtsu_ee/
https://www.smartrural21.eu/villages/tomaszyn_pl/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.smartrural21.eu/villages/babina_greda_hr/
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Energias renováveis e comunidades energéticas 
locais: Como alcançar a independência energética?
Energia renovável com destaque para comunidades 
de energéticas locais. Em Stanz (AT), este processo foi 
combinado com a criação de uma moeda digital local, 
com um sistema de token e tecnologia blockchain, com 
o objetivo de apoiar a economia local. Tema-chave em: 
Stanz im Mürztal (AT)

Soluções inteligentes de mobilidade: Como 
garantir o transporte em áreas rurais remotas?
As soluções inteligentes de mobilidade em áreas 
rurais remotas e montanhosas, incluindo carros 
elétricos e partilha de viaturas, podem ser planeadas 
para apoiar comunidades particularmente isoladas e/
ou remotas. Tema-chave em: Ostana (IT)

Estes temas estão totalmente alinhados com as quatro 
áreas temáticas de intervenção sugeridas pela Visão de 
Longo Prazo para as áreas rurais da Comissão Europeia:
1.	 Áreas rurais mais fortes: cuidar dos idosos, 
envolver os jovens e utilizar plataformas de dados para 
melhorar os serviços locais (a maioria das aldeias Smart 
Rural 21).
2.	 Zonas rurais resilientes: planeamento paisagístico 
sustentável e (re)construções, agricultura regenerativa, 
comunidades energéticas locais (Stanz, AT; Tomaszyn, 
PL; Penela, PT; Kythera, EL).
3.	 Zonas rurais ligadas: mobilidade inteligente e 
soluções digitais (p.e., Profondeville, BE-Valónia e 
conetividade de banda larga em Raudanmaa, FI).
4.	 Zonas rurais prósperas: um tema transversal, 
incluindo empresas agrícolas (Tomaszyn, PL; Kythera, 
EL; Babina Greda, HR), turismo (p.e., Kythera, EL) e outras 
empresas rurais (p.e., Torup, DK e Raudanmaa, FI).
A identificação da solução inovadora mais adequada 
para lidar com um problema específico ou concretizar 
uma nova oportunidade pode implicar muita pesquisa e 
experimentação. Existem várias formas para identificar 
soluções:
•	 Conhecimentos técnicos especializados é quase 
certamente necessário. Embora a comunidade local 
seja frequentemente a principal fonte de inovação, 
nem sempre é possível encontrar localmente as 
qualificações e experiência necessárias. A experiência 
do projeto Smart Rural 21 demonstrou que a maioria 
das aldeias precisa de incorporar conhecimento 
especializado externo para concretizar as suas ideias. Os 

especialistas externos também podem servir para 
esclarecer e informar, bem como para dar a conhecer 
soluções sobre as quais a comunidade possa, ainda, 
não ter refletido. Neste contexto, a criação de uma 
parceria público-privada-investigação-sociedade 
cívica pode ser benéfica (frequentemente designado 
de modelo de “hélice quádrupla”, que foi utilizado com 
êxito em algumas zonas rurais8). Por exemplo, Babina 
Greda (HR) e Kythera (EL) estão a trabalhar em estreita 
colaboração com universidades para proporcionar aos 
agricultores locais os conhecimentos necessários sobre 
tecnologias de produção modernas e sustentáveis 
(incluindo agricultura de precisão); Profondeville (BE-
Valónia) tem como objetivo capacitar os funcionários 
das autoridades públicas locais com as competências 
adequadas para identificar e utilizar dados locais (big-
data) envolvendo especialistas externos.

É importante tentar evitar seguir o 
caminho habitual, em que há uma 
tendência para basear práticas, decisões 
e ações em experiências passadas 

(path-dependency), em vez de se considerar as 
circunstâncias atuais e futuras, ou seja, em que há 
uma certa resistência à mudança. Deve-se tentar 
identificar soluções ‘fora da caixa’ e procurar novas 
ideias com uma mente aberta.

As aldeias SR21 encontraram os 
conhecimentos especializados de que necessitavam 
através de consultores, organizações locais (p.e., 
universidades locais, ONG), conselhos ou órgãos 
locais especializados, membros especializados da 
comunidade rural e peritos e entidades especializadas 
externas (p.e., institutos de investigação).

8 Consultar, p.e., SECAD (Irlanda).

Foto por Canva

Foto por Canva

https://www.smartrural21.eu/villages/stanz_at/
https://www.smartrural21.eu/villages/ostana_it/
https://www.smartrural21.eu/villages/profondeville_be/
om/watch?time_continue=542&v=5QbY5AyLDqo&feature=emb_logo
https://www.smartrural21.eu/villages/tomaszyn_pl/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.smartrural21.eu/villages/babina_greda_hr/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=T1frEstVp30&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=542&v=5QbY5AyLDqo&feature=emb_logo
https://www.smartrural21.eu/villages/babina_greda_hr/
https://www.smartrural21.eu/villages/babina_greda_hr/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.smartrural21.eu/villages/profondeville_be/
https://www.euracademy.org/wp-content/uploads/2021/03/Enabling-Social-Innovation_Ryan-Howard-SECAD-Partnership.pdf
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•	 As bases de dados de soluções inteligentes 
são bastante úteis, nomeadamente, como fonte 
de inspiração e para encontrar ideias de outras 
comunidades. Existem muitas bases de dados 
diferentes, como a base de dados da REDR, que inclui 
exemplos recolhidos no âmbito do trabalho temático 
sobre Aldeias Inteligentes) ou a base de dados da PEI-

AGRI, que inclui projetos de grupos operacionais. O 
projeto Smart Rural 21 desenvolveu a sua própria base 
de dados, que contém informação prática e detalhada 
sobre soluções inspiradoras que foram implementadas 
em comunidades rurais. A base de dados é bastante 
intuitiva, sendo possível pesquisar soluções de acordo 
com palavras-chave temáticas.

Fonte: base de dados de soluções do projeto Smart Rural 21.
•	 A aprendizagem mútua e a partilha de boas 
práticas entre aldeias e pares (peer-to-peer), tanto 
online como presencialmente, traz muitos benefícios 
para as comunidades rurais. Existem muitas formas 
de identificar e contactar outras aldeias relevantes. 
O projeto Smart Rural 21 fez um esforço significativo 
para promover este tipo de atividades entre as aldeias 
através de (i) Smart rural communities cafés, onde 
uma aldeia apresentava a sua abordagem e ações 
inovadoras e as outras podiam colocar questões e 
debater informalmente iniciativas específicas durante 
um café; (ii) visitas cruzadas apoiadas pelo Projeto, que 
permitiram a partilha de informação e de experiências 
entre os representantes das aldeias; (iii) workshops 
regionais do Projeto Smart Rural 21, que foram 
organizados em simultâneo com as visitas cruzadas ou 
como eventos autónomos; (iv) Academias de Aldeias 
Inteligentes, que se centraram nas necessidades 
temáticas das aldeias. O material produzido no âmbito 

destas atividades está disponível na página do Projeto 
Smart Rural 21. Redes comunitárias relevantes, como 
a Smart Village Network, também podem ajudar na 
criação de vínculos entre aldeias. 

Contudo, a língua continua a representar um 
obstáculo ao envolvimento internacional das 
comunidades rurais. É importante ter alguém 
da comunidade com conhecimentos de inglês 

no caso de se pretender contactar outras comunidades 
da Europa (e fora da Europa).

Algumas comunidades rurais sentiram-se 
motivadada para melhorar as suas capacidades 
linguísticas após o intercâmbio realizado no âmbito 
do projeto Smart Rural 21. “Começámos a aprender 
inglês com os nossos colegas porque sentimos que é 
um dos nossos maiores pontos fracos. Ouvir as outras 
pessoas a falar bom inglês é algo que nos inspira.”

https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal/projects-initiatives_en
https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal/projects-initiatives_en
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/eip-agri-projects
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/eip-agri-projects
https://www.smartrural21.eu/smart-solutions/
https://www.smartrural21.eu/smart-solutions/
https://www.smartrural21.eu/smart-solutions/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/smart-cafe/
https://www.smartrural21.eu/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/regional-workshops/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/regional-workshops/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/smart-village-academy/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/smart-village-academy/
https://www.smart-village-network.eu/
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3.3 COMO ENVOLVER A POPULAÇÃO LOCAL  
NO PLANEAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DAS SOLUÇÕES?

É importante envolver os membros 
da comunidade no planeamento e 
implementação da estratégia, não só 

porque a ‘abordagem participativa’ é uma componente 
fundamental de Aldeias Inteligentes, mas sobretudo 
porque, sem esse envolvimento, a população local 
dificilmente se identificará com a estratégia. E sem 
essa ‘apropriação’ da estratégia pela comunidade 
local, é bem possível que a estratégia não venha a ser 
implementada.
O envolvimento das partes interessadas tende a ser 
um processo desafiante, sobretudo em comunidades 
de maior dimensão e em áreas onde a capacidade 
humana é muito baixa (p.e., comunidades caracterizadas 
despovoamento e/ou envelhecimento extremo e/ou 
onde o número de habitantes é muito pequeno).
Não existe uma equação única para envolver as 
partes interessadas de uma comunidade local. O grau 
de envolvimento depende muito do perfil e nível de 
atividade dos membros da comunidade, da liderança 
local, entre outros fatores. 
‘Líderes de aldeia’ experientes sugeriram que a melhor 
forma de incentivar e manter a motivação dos membros 
da comunidade local, é ouvir, debater e encorajar 
todas as suas ideias. A atribuição de tarefas tangíveis 
aos membros da comunidade – especialmente se for 
trabalho voluntário – pode aumentar o sentido de 
responsabilidade e de compromisso. É importante que 
seja dado o devido reconhecimento / (pequenas) 
recompensas aos membros da comunidade que 
investem no trabalho comunitário.
O Roteiro do projeto Smart Rural 21 disponibiliza 
ferramentas específicas sobre como envolver os 
membros da comunidade rural.

As comunidades realmente bem-
sucedidas são aquelas que têm a visão, 
liderança e empenho e compromisso 
de, pelo menos, alguns membros da 

comunidade rural. O início do processo de Aldeia 
Inteligente não requer necessariamente um grande 
número de pessoas. Por vezes, apenas uma ou duas 
pessoas locais com convicção e movidas por uma 
visão, podem começar a fazer a diferença e impulsionar 
o processo de mudança. Não obstante, precisam de 

ter o interesse, as capacidades, o compromisso e as 
competências adequadas para iniciar o processo. Não 
é possível iniciar a jornada de Aldeias Inteligentes sem 
liderança, apropriação e uma visão.  
Não é necessária uma estrutura de governação formal 
- p.e., Presidente da Câmara Municipal e equipa, para 
iniciar ou liderar um processo de Aldeias Inteligentes. 
Com efeito, estão representadas diversas estruturas de 
governação no âmbito das aldeias SR21.

O forte empenho do nível europeu e de 
alguns Estados-Membros em apoiar Aldeias 
Inteligentes através de múltiplas fontes de 
financiamento, dá esperança às comunidades 

rurais. Atualmente, o financiamento de soluções 
inovadoras no contexto do desenvolvimento rural 
dá-se - quase exclusivamente - através do LEADER/
DLBC. É muito provável que este instrumento continue 
a representar a principal fonte de financiamento de 
Aldeias Inteligentes. Contudo, os recursos financeiros 
alocados ao LEADER/DLBC são apenas uma pequena 
fração dos fundos de desenvolvimento rural, pelo 
que será fundamental que mais decisores políticos 
participem nesta abordagem de desenvolvimento para 
fazer da inovação uma realidade nas comunidades 
rurais. As Aldeias Inteligentes podem sem dúvida 
abrir novas portasoportunidades.

Não há dúvida sobre a dificuldade 
de ‘navegar’ na complexidade dos 
financiamentos, programas e intervenções 
e convites à apresentação de propostas da 

UE, especialmente para uma comunidade rural com 
recursos limitados. Com efeito, há um clima de relativa 
apreensão dado o facto de muitas comunidades 
rurais não conseguirem ser bem-sucedidas com 
candidaturas a financiamento que normalmente 
requerem muita energia e recursos, também devido 
ao ambiente administrativo rígido. Por conseguinte, 

A maioria das aldeias SR21 considerou que o processo 
de envolvimento das partes interessadas durante o 
desenvolvimento da estratégia foi “um pouco difícil” 
(dados baseados em 12 inquiridos).
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Que nível de dificuldade atribui ao 
envolvimento das partes interessadas 

/processo participativo no desenvolvimento 
da sua estratégia de aldeia inteligente?

“Muitas vezes, as pessoas vêm à nossa aldeia e 
afirmam o desejo de concretizar um projeto, 
e é claro que acolhemos toda a gente com 
entusiasmo. Mas depois, como são as pessoas 
que têm de o fazer acontecer, das 50 intenções, 
apenas uma pessoa regressa a Ostana. Nessa 
altura, começamos a ver se há espaço ou 
possibilidade para essea pessoa e/ou projeto. E 
assim criamos muitas atividades.” 

Enrica Alberti, Ostana Village, Smart Café

https://www.smartrural21.eu/roadmap/


18

muitas simplesmente desistem, alegando que têm um 
“trabalho real” mais importante a fazer. 
O envolvimento 
em projetos 
f i n a n c i a d o s 
pela UE nem 
sempre é fácil, e 
as comunidades 
rurais muitas 
vezes precisam 
de apoio e 
aconselhamento 
especializado para 
a identificação de 
concursos, para a 
elaboração da candidatura ao financiamento e para o 
cumprimento dos requisitos administrativos e outros. 
Dado este contexto, é difícil dizer se o investimento vai 
compensar, no entanto, considera-se importante tentar, 
pois existem muitas oportunidades de financiamento. 
Tal como outros aspetos, a preparação de uma 
candidatura é também uma capacidade que pode ser 
adquirida com algum apoio - especialmente se se tiver 
as ideias e a motivação certa.
Para além do financiamento público, muitas vezes 
as comunidades rurais precisam de assumir uma 
atitude mais proactiva e “tomar o futuro em suas 
próprias mãos” e considerar fontes de financiamento 
alternativas, nomeadamente, financiamento privado - 
modelos empresariais sustentáveis -, ONG/fundações, 
crowdfunding, bem como outros instrumentos 
financeiros da UE. 

O envolvimento da geração mais jovem 
precisa de atenção especial e requer criatividade 
e animadores competentes. O envolvimento de 
jovens foi um tema-chave em várias aldeias SR21. 
Em Mukarov (CZ), a principal preocupação tem sido 
como envolver a geração mais jovem em atividades 
conjuntas e procurou-se resolver essa preocupação 
com a criação de um clube juvenil (Hangout4Teens) 

que é animado por um estudante universitário que vive 
na aldeia. Em Alsunga (LV), o foco tem sido envolver 
os jovens e melhorar as suas capacidades digitais e 
de programação (realidade virtual). Ansó (ES) oferece 
uma boa prática de como as crianças foram envolvidas 
num ‘processo de consulta’ a pessoas idosas sobre o 
futuro da aldeia.

DICAS E SUGESTÕES: É NECESSÁRIO COMEÇAR POR ALGUM LADO

No projeto Smart Rural 21, houve casos mais e 
menos bem-sucedidos na obtenção do apoio da 
comunidade para o processo de Aldeia Inteligente. O 
projeto procurou entender a verdadeira dinâmica 
de uma comunidade rural. Neste contexto, o 
relativo insucesso também foi permitido e todas as 
experiências contribuíram de forma importante para 
apurar o que funciona e o que não funciona.
Por sua vez, refira-se a importância de ter presente as 
capacidades da comunidade rural. O projeto Smart 
Rural 21 trabalhou com comunidades inspiradoras 
em que o processo ocorre sob a liderança e 

empenho de uma ou muito poucas pessoas, em 
áreas rurais particularmente desfavorecidas e com 
muito poucas pessoas para envolver. Se se tiver 
visão e ideias, não há que ter receio, é preciso 
começar em algum momento.
Ainda que tenha havido processos iniciados apenas 
por uma ou muito poucas pessoas, não se trata de 
uma ‘falha’ ou ‘insucesso’. O insucesso da abordagem 
Aldeias Inteligentes é quando falta o verdadeiro 
empenho e visão da(s) pessoa(s) que lidera(m) o 
processo, e quando prevalece o interesse pessoal em 
detrimento das ideias e visão da comunidade.

O projeto Smart 
Rural 21 proporcionou apoio 
especializado a algumas das 
comunidades rurais, no sentido 
de identificar e apresentar 
candidaturas a financiamento 
(como Ansó em Espanha, Ostana 
em Itália e Stanz im Mürztal na 
Áustria). A informação sobre 
estas experiências consta do 
roteiro dea aldeia Smart Rural 21.

Segundo dia da A 2.ª Academia 
de a Aldeias Inteligentes, 
particularmente focado na possibilidade 
do acesso a várias fontes de financiamento 
– especialmente, o planeamento de 
esquemas de crowdfunding – para as 
comunidades rurais.

https://www.smartrural21.eu/villages/mukarov_cz/
https://www.smartrural21.eu/villages/alsunga_lv/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-toolbox/childhoods-power-for-community/
https://www.smartrural21.eu/villages/anso_es/
https://www.smartrural21.eu/villages/ostana_it/
https://www.smartrural21.eu/villages/stanz_at/
https://www.smartrural21.eu/roadmap/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/smart-village-academy/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/smart-village-academy/
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O projeto Smart Rural 27 realizou uma análise em 
setembro de 2021, que abrangeu uma amostra 
significativa de iniciativas de comunidades rurais, no 
sentido de perceber até que ponto o financiamento da 
UE (e outros) é acessível às comunidades rurais.
A análise demonstrou que a maioria das soluções 
é implementada a partir de fundos locais/
governamentais, privados ou nacionais. Entre os 

fundos da UE, as comunidades locais tiveram 
quase exclusivamente acesso aos Programas de 
Desenvolvimento Rural e , nesse âmbito, ao LEADER/
DLBC. Este cenário realça os potenciais desafios das 
comunidades rurais locais no acesso aos vários fundos 
comunitários.
Fonte: Apresentação de Edina Ocsko, Coordenadora do 
projeto Smart Rural 27

O projeto Smart Rural 21 identificou seis 
modelos de governação ao analisar os 

processos de Aldeia Inteligente das comunidades 
rurais participantes. Cada modelo tem seus “prós e 
contras”. Os seis modelos são os seguintes:
•	 Modelo 1A: Presidente / Vice-presidente de 
Câmara Municipal (eleitos), e respetiva equipa, com 
posição relativamente dominante
•	 Modelo 1B: Presidente/Vice-presidente de 
Câmara Municipal (eleitos) e forte envolvimento da 
comunidade local

•	 Modelo 2A: Líder(es) local(is) forte(s) (não eleito[s]) 
/ figura(s) de liderança com posição dominante
•	 Modelo 2B: Líder(es) local(is) (não eleito[s]) / 
figura(s) de liderança e forte colaboração com a 
comunidade local
•	 Modelo 2C: Profissional local / individual ou 
organização especializada que conduz o processo
•	 Modo 3: Órgãos autónomos de governança local 
da população local
O gráfico seguinte mostra os diferentes modelos de 
governação das aldeias SR21 

4%

8%

9%

9%

11%

13%

14%

15%

15%

17%

24%

36%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

CTE-INTERREG-URBACT

Outros

Fundação/ONG/Crowdfunding

Fundos comunitários da Política de Coesão

Fundos dos Programas Operacionais Regionais

Autofinanciamento

Fundos comunitários (outros)

Fundos nacionais

Investimento privado

LEADER (Grupo de Ação Local)

Fundos comunitários da PAC (FEADER, Programas de Desenvolvimento Rural)

Fundos Municipais (governo local)

Fontes de financiamento para projetos das comunidade rurais/locais

0

5

10

Modelo 1A Modelo 1B Modelo 2A Modelo 2B Modelo 2C Modelo 3

Modelos de governação das aldeias selecionadas



20

DICAS E SUGESTÕES: FINANCIAMENTO DE SOLUÇÕES INTELIGENTES

	√ A complexidade dos concursos públicos para 
financiamento e os requisitos para elaborar e 
apresentar uma candidatura são verdadeiros desafios. 
A informação constante do website do projeto Smart 
Rural 21 constitui um bom ponto de partida para a 
identificação de potenciais fontes de financiamento. 
Se uma comunidade rural considerar dar início à 
jornada de Aldeias Inteligentes, poderá precisar de 
aconselhamento especializado.
	√ Recorrer a apoio público não é necessariamente 

a única forma de obter financiamento; podem ser 
consideradas outras alternativas, em particular, os 
modelos de negócio sustentáveis e crowdfunding. 
	√ As comunidades rurais mais bem sucedidas 

e ‘mais inteligentes’ não são necessariamente 
as mais bem-sucedidas em candidaturas 
a financiamento. Algumas comunidades 
desenvolvem as capacidades adequadas para ter 
sucesso no acesso ao financiamento, no entanto 
existe o risco de se tornarem muito orientadas 
para as oportunidades de financiamento, em vez de 
estrategicamente inteligentes. 

	√ As comunidades rurais podem agir proactivamente 
para identificar os recursos mais relevantes, tendo em 
conta os seus propósitos, em vez de se basearem no 
que está disponível. Um bom ponto de partida é 
pensar nas sinergias entre os objetivos locais e os 
objetivos de nível superior (p.e., estabelecidos pelas 
Estratégias de Desenvolvimento Local do LEADER e 
Programas Operacionais Regionais).
	√ Para além dos programas de financiamento 

nacionais, existem também oportunidades de 
projetos transfronteiriços/transnacionais, incluindo a 
cooperação transnacional LEADER, Interreg, Europa 
para os Cidadãos, Erasmus+ e Horizonte Europa.
	√ Para além do projeto Smart Rural 21, existem 

outras iniciativas europeias a trabalhar para apoiar 
as aldeias e ajudar a desenvolver estratégias 
de Aldeias Inteligentes.  Entre outros, as partes 
interessadas poderão ter interesse em acompanhar 
os desenvolvimentos do projeto Smart Rural 27.

INFORMAÇÃO ADICIONAL: SOLUÇÕES INTELIGENTES E FINANCIAMENTO

Roteiro Smart Rural 21: ferramentas práticas para a implementação de estratégias de Aldeias Inteligentes.
Base de dados de Soluções Inteligentes Smart Rural 21: soluções inteligentes com informação detalhada sobre 
a sua implementação.
Perfis de aldeias e soluções do projeto Smart Rural 21: informação detalhada sobre ações inteligentes 
concretizadas por aldeias.

4. PALAVRAS FINAIS
Neste guia procurou-se partilhar a essência da 
experiência acumulada pelo Projeto Smart Rural 21 
através do trabalho realizado com comunidades rurais 
de toda a Europa em 2020 e 2021. As mensagens e 
recursos são apenas pontos de partida para um percurso 
que deverá ser percorrido por cada comunidade rural. 
O trabalho árduo cabe aos membros das comunidades 
rurais, que enfrentam tantos desafios, mas espera-se 
que também muitas novas oportunidades. 
O conceito Aldeias Inteligentes oferece o enquadramento 
para este percurso. Não é, ainda, um conceito de pleno 
direito. Tal como as soluções inovadoras e inteligentes 
que apoia nas 
c o m u n i d a d e s 
rurais, o próprio 
conceito Aldeias 
Inteligentes é uma 
experimentação. Se 
se torna um sucesso 
depende de todos. 
As comunidades 
rurais não estão por 

sua conta neste percurso. Vários Estados-Membros 
apoiam ativamente Aldeias Inteligentes neste período 
de programação 2021-2027, e a Comissão Europeia 
continua a demonstrar o seu apoio, nomeadamente, 
através da Segunda Ação Preparatória em Áreas Rurais 
Inteligentes do século XXI (projeto Smart Rural 27). 

“A única forma de transferir 
informação é a emoção, e 
isso é muito importante. E o 
que está relacionado com a 
emoção é a paixão.” 

Fritz Pichler, 
Presidente da Câmara  
Municipal de Stanz

http://www.smartrural27.eu/
https://www.smartrural21.eu/roadmap/
https://www.smartrural21.eu/smart-solutions/
https://www.smartrural21.eu/villages/
http://www.smartrural27.eu/
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