CONHECIMENTO e INOVAÇÃO
No Sabugal o tempo de resposta é longo, todos sabemos! O nosso Município tem o
dever de apostar forte na varável TEMPO, sobretudo para ajudar os cidadãos e as
empresas na sua caminhada para a era digital! O Sabugal, no seu todo, tem que
aprender depressa a inovar e sobretudo a atuar rápido!
Para se desenvolver o Sabugal tem que se apostar, decididamente, no
CONHECIMENTO e na INOVAÇÂO
Inovar na exploração de recursos
Vivemos na Sociedade do Conhecimento. O conhecimento é cada vez mais O fator de
competitividade, O fator de produção económico mais importante, acima dos
tradicionais (máquinas, pessoas, capital).
A situação a que o Concelho chegou, em termos de demografia, economia, emprego e
dinamismo social, coloca ao poder autárquico desafios acrescidos na criação de
dinâmicas passiveis de inverter a deriva decrescente dos indicadores.
Se pretendemos criar futuro no nosso Concelho temos que ser imaginativos para
queimar etapas, para antecipar tendências, e para, a nível de processos, inovar e agilizar.
Melhorar a participação da sociedade civil. Motivar cidadãos para o empreendedorismo
e a inovação.
Urge encontrar soluções para explorar os vastos recursos endógenos, com os poucos
recursos humanos disponíveis. Para criar escala de produção ultrapassando a estrutura
atomizada da propriedade. Para introduzir tecnologia e automação.
A dinâmica do desenvolvimento tecnológico impõe, hoje, às cidades, às empresas, um
ritmo crescente na procura de conhecimento que lhes permita adotar, a cada momento, a
melhor posição competitiva. Pensar hoje tendo em vista o dia de amanhã.
O desenvolvimento de infra-estruturas digitais convergentes é apontado como o
principal desafio que se coloca não apenas às empresas, mas também à Administração
Central e Local... A transformação digital é a disrupção emergente nos processos
(administrativos
e
de
negócio).
O Município Sabugal tem a obrigação de agilizar licenciamentos e responder,
eficazmente e em tempo útil, a oportunidades de investimento ou a iniciativas da
sociedade civil. Na afirmação concorrencial de cidades e territórios o tempo de resposta
é determinante. No Sabugal o tempo de resposta é longo, todos sabemos!
O nosso Município tem o dever de apostar forte na varável TEMPO, sobretudo para
ajudar os cidadãos e as empresas na sua caminhada para a era digital! O Sabugal, no seu
todo, tem que aprender depressa a inovar e sobretudo a atuar rápido!
A Câmara Municipal de Lisboa, por exemplo, criou recentemente a função de "chief
data officer" para entrar definitivamente na nova vaga da revolução digital, ajudando
desse modo as empresas a abrir as novas fronteiras dos negócios.
Serão as dinâmicas da transformação digital e da automação que, paulatinamente,
deverão motivar iniciativas empresariais baseadas nos recursos endógenos. Desse modo
será possível estancar a sangria do capital humano e captar investimento e emprego de

alto valor acrescentado. A onda da transformação, da cocriação digital, tem que
envolver os nossos jovens inspirando-os a serem agentes da mudança, motivando-os,
em simultâneo, a olhar para o potencial deste território, para os seus recursos, para a sua
longa linha de fronteira, para a diáspora, com a ambição de se estabelecerem,
empreendendo.
Será através da melhoria das competências digitais da sociedade sabugalense que
surgirá a inovação nos processos, nos negócios, produtos e serviços. A nova economia
surgirá da mistura do digital com experiências empresariais ligadas ao ecossistema.
Os nossos enormes recursos materiais e imateriais (históricos, paisagísticos,
biodiversidade, fauna e flora) têm que ser valorizados numa ótica de turismo
sustentável, de nicho. Nessa linha de orientação justifica-se uma atenção muito especial
e diferenciadora à integração da Gestão Energética e Ambiental aplicando as TIC
(Tecnologias de Informação e Comunicação), na monitorização, na exploração, na
divulgação, etc. … exponenciando as oportunidades abertas pela Carta Europeia de
Turismo Sustentável ‘TERRAS DO LINCE’.
Fica este grande desafio ao poder autárquico - APOSTA decisiva NO
CONHECIMENTO e na INOVAÇÃO:
- Na agilização dos processos, de licenciamento, de pesquisa e resposta a oportunidades
de investimento, de incentivo e apoio a iniciativas da sociedade civil;
- Na Gestão Energética e Ambiental do Concelho, através da cocriação digital,
envolvendo vários agentes do Concelho.
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