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CIDADES INTELIGENTES – NOTAS INTRODUTÓRIAS

 As cidades - espaços de oportunidades, desafios e problemas

Diagnóstico dos espaços urbanos:

 Transformação demográfica

 Expansão urbana excessiva

 Falta de racionalização no uso dos recursos naturais e energia

 50% da população mundial vive em cidades

 Consumo energético entre 60-80%

 Emissões de dióxido de carbono 75%

 67% do PIB europeu é gerado nas cidades



CIDADES INTELIGENTES – NOTAS INTRODUTÓRIAS

• Problemas sociais

• Problemas ambientais

• Problemas de eficiência energética

• Problemas quanto à localização dos 
serviços públicos e privados

Expansão 
urbana



CIDADES INTELIGENTES – NOTAS INTRODUTÓRIAS

 É inevitável a aposta em novos modelos de desenvolvimento urbano que busquem o reequilíbrio territorial e que 

capacitem as cidades para enfrentar os atuais desafios demográficos, económicos, socias e ambientais. 

 Para tal criou-se um novo paradigma urbano.
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CIDADES INTELIGENTES - CONCEITO



CIDADES INTELIGENTES - CONCEITO

 Não há um conceito único e universalmente aceite

 Utilização do conceito com diversos significados

 Porém há aspetos comuns: 

 Preocupação com o ambiente 

 Utilização das TIC como ferramenta de gestão inteligente

 Desenvolvimento urbano sustentável



CIDADES INTELIGENTES - CONCEITO

Fonte: Conceptualizing Smart City with Dimensions of Technology, People, and Institutions 



CIDADES INTELIGENTES - CONCEITO

 Utilização das tecnologias da informação e da comunicação na gestão urbana, para potenciar um crescimento 

inteligente do espaço urbano, gerar competitividade económica e uma melhor qualidade de vida dos cidadãos. 

 As cidades inteligentes são estratégias que resultam da ligação entre a inteligência humana e artificial.

 São sistemas territoriais de inovação e criação de conhecimento e de recolha de dados que são tratados em 

tempo real.  



CIDADES INTELIGENTES E PLANEAMENTO URBANO

 O planeamento urbano está inteiramente relacionado com a sustentabilidade da cidade

 Planeamento urbano deficiente leva a uma diminuição da qualidade de vida das pessoas e tem um efeito negativo sobre os 
incentivos ao investimento (aumenta custos de logística e transporte)

 O planeamento inteligente deve concentrar-se em alcançar espaços coletivos mais habitáveis e sustentáveis,  através da 
reorganização do espaço e alteração do desenho urbano, sem se perder a identidade da cidade

 É importante:

 Desenvolver áreas de uso misto

 Construir edifícios eficientes

 Criar uma seleção de diferentes habitações

 Criar centros compactos e tranquilos

 Preservar os espaços verdes, a beleza natural e as áreas ambientais críticas

 Reforçar as ligações entre as comunidades para um desenvolvimento mais eficiente



CRIAÇÃO DE PROJETOS DE CIDADES INTELIGENTES

 As cidades inteligentes podem ser construídas a partir do zero 

ou de cidades existentes.

 Os projetos de cidades inteligentes têm na base uma estratégia 

integrada, abrangem as várias políticas urbanas e os sistemas 

críticos das cidades. 

 Requerem elevados investimentos, mas podem ser adotadas 

soluções inteligentes de baixo custo.

 O financiamento pode ser de natureza pública ou privada. 

Fonte: INTELI - As cidades inteligentes na agenda europeia: oportunidades para Portugal



CRIAÇÃO DE PROJETOS DE CIDADES INTELIGENTES

 O projeto de cidade inteligente deve ter em conta as especificidades da cidade em causa que devem ser 

conhecidas previamente.

 O conhecimento de boas práticas e de experiências internacionais pode ser bastante útil para lançar novos 

projetos inteligentes.

 Metodologias de acompanhamento e avaliação 

 Rankings desenvolvidos por empresas e instituições

 Falta de uniformização universal dos indicadores 

 Norma ISO 37120:2014 : indicadores para qualificar as cidades inteligentes



CARATERÍSTICAS DAS CIDADES INTELIGENTES

Pessoas 
inteligentes

Economia 
inteligente

Ambiente 
inteligente

Cidades inteligentes
Mobilidade 
inteligente

Modo de vida 
inteligente

Governação 
inteligente



CARATERÍSTICAS DAS CIDADES INTELIGENTES

 Economia inteligente

 Competitividade económica no mercado nacional e internacional

 Inovação 

 Empreendedorismo

 Pessoas inteligentes

 Qualificação e habilitações dos recursos humanos

 Integração social

 Governação inteligente

 Participação pública

 Serviços públicos e sociais para os cidadãos

 Administração Pública



CARATERÍSTICAS DAS CIDADES INTELIGENTES

 Mobilidade inteligente

 Acessibilidade das cidades

 Sistemas de transporte sustentáveis

 Ambiente inteligente

 Proteção ambiental 

 Gestão eficiente de recursos

 Serviços urbanos – iluminação, gestão de resíduos, sistemas de recursos hídricos  

 Modo de vida inteligente

 Qualidade de vida – cultura, saúde, segurança, consumo, habitação, turismo, educação. 



CARATERÍSTICAS DAS CIDADES INTELIGENTES

Fonte: European smart cities

Fonte: Mapping the smart cities in the EU



CARATERÍSTICAS DAS CIDADES INTELIGENTES

 As cidades inteligentes são sistemas 

complexos que abrangem diferentes áreas e 

são projetos que procuram intervir a vários 

níveis

Fonte: IBM



DIMENSÕES E SUBDIMENSÕES

Fonte: Índice de Cidades Inteligentes - INTELI



PROJETOS DE CIDADES INTELIGENTES 

 Estratégia Europa 2020

 Crescimento inteligente, sustentável e inclusivo

 7º Programa e Quadro do CIP – Programa Quadro para a Competitividade e Inovação

 Financiamento de projetos de investigação, demonstração e inovação associados ao potencial das TIC 

 ELENA - European Local ENergy Assistance

 JESSICA - Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas 



Fonte: Índice de cidades inteligentes - INTELI

Nº de cidades inteligentes por país na Europa

Fonte: Mapping the smart cities in the EU



PROJETOS DE CIDADES INTELIGENTES

 Smart Santander, Espanha

 Campo de teste, pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, serviços e aplicações no contexto da cidade inteligente

 Desenvolvimento de uma plataforma composta por sensores para tratar informação em tempo real

 Sistemas inteligentes de rega nos parques públicos, de iluminação pública e sistemas energeticamente eficientes em edifícios 

públicos. 

 Amsterdam Smart City, Holanda

 É uma das cidades inteligentes mais evoluídas 

 Centra-se na área da sustentabilidade e energia, sendo o principal objetivo a redução de CO2 e a produção de energia 

através de fontes renováveis. 



PROJETOS DE CIDADES INTELIGENTES

 Barcelona, Espanha

 Utilização do Big Data e aplicativos para melhorar a gestão da cidade, tornando os dados públicos mais acessíveis à 

população, segundo uma ideia de inovação aberta

 Masdar City, Emirados Árabes Unidos

 Pretende ser a 1ª cidade ecológica do mundo

 Songdo, Coreia do Sul

 Referência no planeamento urbano (construída em volta do aeroporto)

Cidades construídas a partir do zero



CIDADES INTELIGENTES - PORTUGAL

 Living Lab RENER – Rede de Inovação Urbana

 Rede composta por 25 cidades portuguesas que funcionam como teste de soluções urbanas inteligentes

 Índice de cidades inteligentes Portugal – INTELI

 Visa posicionar estrategicamente as cidades da rede RENER tendo em conta as várias dimensões e subdimensões



PROJETOS INTELIGENTES - PORTUGAL

 InovCity – Évora 

 Gestão de água inteligente – Coimbra 

 Inova.Gaia – Centro de incubação de base tecnológica

 Partilha de bicicletas elétricas – Cascais 

 Zona de emissões reduzidas - Lisboa 

 Open data lx – Lisboa 

 Orçamento participativo- Cascais 

 Mira Sintra – Bairro sustentável

 Talking heritage – turismo digital – Sintra

 …

Fonte: Índice de cidades inteligentes - INTELI


