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1 
CIDADES INTELIGENTES 



2007 

50% 

2050 

70% 

2013 2050 

80% 85% 

2025  
600 

cidades  

60% PIB  

POPULAÇÃO URBANA PIB GERADO NAS CIDADES 



cidades  

60-80% 
do consumo de 

energia 

cidades 

75% 
das emissões de 

CO2 

5.5 M 
de mortes devido 

aos índices de 

poluição 

50% 
cidades costeiras 

europeias em risco 

devido às alterações 

climáticas 

828 M 
pessoas vivem em 

favelas 
em 2025 

2 MM 
de pessoas com idade  

> 60 anos 



UTILIZADORES  

DE INTERNET 

4 
MM 

2015 2020 

2,9  
MM 

UTILIZADORES  

DE SMARTPHONES 

6 
MM 

2015 2020 

2  
MM 



DEVICES CONECTADOS 

ATRAVÉS DA IOT 

50  
MM 

2015 2020 

25  
MM 

TRÁFEGO DIÁRIO  

GLOBAL  

120  
exabytes 

2015 2020 

2  
exabytes 



Utilizam a informação, o conhecimento e as 

tecnologias digitais para atingir objectivos 

sociais, económicos e ambientais e 

responder aos desafios urbanos do futuro. 

Cidades Inteligentes 



TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Sensores, infra-estruturas e rede de comunicação, analítica de dados, plataformas urbanas 

SMART 

MOBILIDADE 

SMART 

ENERGIA 

SMART  

AMBIENTE 

SMART 

GOVERNAÇÃO 

SMART  

LIVING  

• Gestão inteligente  

de resíduos 

• Gestão inteligente  

da água 

• Gestão inteligente  

da rega 

• Medição de parâmetros 

ambientais 

• (…) 

 

• Smart grids 

• Smart metering 

• Iluminação inteligente 

• Sistemas de gestão  

de energia em edifícios 

• (…) 

• E-government 

• Desmaterialização  

de processos 

• Ferramentas digitais  

de participação pública  

• (…) 

 

• Segurança: 

videovigilância, gestão 

de emergências, drones 

• Saúde: telemedicina, 

teleassistência, etc. 

• Serviços sociais: 

assistência aos idosos 

• (…) 

• Infraestrutura de 

carregamento de 

veículos eléctricos 

• Sistemas de partilha  

de veículos e bicicletas 

• Fontes de energia 

alternativa para a 

mobilidade 

• Gestão de tráfego 

• Gestão do 

estacionamento 

• Bilhética integrada 

• Micrologística urbana 

• (…) 



 

 

2 
MOBILIDADE DISRUPTIVA 



Forget dot coms and social networks.  

The hotspot for research and investment in Silicon Valley right now 

is the FUTURE OF TRANSPORT. Convince  

the valley you have a new way to create a brain for a  

self-driving car, help people find parking, detect a drowsy driver, 

or build a personal electric plane, and you’ll find yourself 

showered in Venture Capital funding 

 

(WIRED, 10 Maio 2017) 



Electrificação 

Conectividade 

Condução autónoma 

Mobilidade partilhada 

Condução autónoma 

Mobilidade on-demand 



2020 

40 M  
vendas de 

veículos 

eléctricos  

2025 

 

333 MM $  
mercado da 

economia da 

partilha  

2025 

122 MM $ 
mercado do  

Big Data 

2020 
 

10 M  
de veículos 

autónomos 
em circulação 

 

Veículo autónomo  

4.000 GB  
de dados por dia 

 

 









 

 

3 
TEST-BEDS SMART CITIES 



Em 2017 iremos assistir à proliferação  

de zonas locais de inovação ou test-beds  

de produtos e serviços associados  

a smart cities 

 

(Miovision, 2016) 



desalinhamento  

     sociotécnico 
desalinhamento 

tecno-institucional     

TECNOLOGIAS 

INSTITUIÇÕES 

PESSOAS 



ZONAS LIVRES TECNOLÓGICAS 

 

Espaços físicos que reúnem e replicam  

as condições reais do metabolismo das cidades  

para o desenvolvimento de actividades de investigação, 

demonstração e teste de tecnologias com diferentes estados de 

maturidade em segurança, privacidade  

e confidencialidade. 









IMPACTO ESTIMADO 

maior aceleração nos projetos de I&DT nacionais 

mais investimento direto estrangeiro 

maior retenção de talentos 

mais empresas de base tecnológica 

maior cooperação entre universidades, empresas e cidades 

criação de base de informação estratégica sobre tecnologias, actores e 

projectos internacionais 
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