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#Cidades inteligentes

#Turismo sustentável

Alba Iulia é uma cidade localizada na Transilvânia, no centro da Romênia. É um destino turístico 
europeu emergente, devido ao seu impressionante patrimônio histórico e cultural de 2.000 anos.

Benedito Novo é um município predominantemente agrícola, localizado na Microrregião de Blumenau, 
na Região Sul do Brasil. A natureza envolve a cidade, o que atrai cada vez mais pessoas em busca do 
turismo ecológico.

 A COOPERAÇÃO EM RESUMO

Áreas temáticas de cooperação
Turismo sustentável
Desenvolvimento de Cidade Inteligente

Objetivo

Troca de 
experiências em 
turismo e cidades 
inteligentes.
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Atividades 

Durante a visita da delegação de Alba Iulia a Benedito 
Novo, foi identificada uma proposta de projeto piloto 
para o turismo a ser implementado em Benedito 
Novo; e foi iniciada uma troca de ideias para promover 
o turismo em Alba Iulia (aumentando o número de 
turistas e permitindo-lhes permanecer mais tempo 
na cidade). Em relação a esse desafio, Benedito 
Novo ofereceu seu apoio, pois tem uma sólida 
experiência em trabalhar com municípios vizinhos para 
estabelecer um roteiro turístico na região.

Por outro lado, durante a visita da delegação de 
Benedito Novo a Alba Iulia, foi feita uma série de 
apresentações sobre o Projeto Cidade Inteligente, 
que reúne parcerias colaborativas, instituições 
governamentais (Ministério das Comunicações e 
Sociedade da Informação), instituições e unidades 
de pesquisa, universidades, empresas, associações 
e cidadãos. No âmbito da missão, foi realizado um 
encontro com as empresas envolvidas no projeto. Os 
funcionários da Câmara Municipal de Alba Iulia e 
as empresas manifestaram a sua disponibilidade 

para apoiar a replicação deste projeto em Benedito 
Novo. No seguimento desta atividade, os governos de 
Benedito Novo e Alba Iulia e as partes interessadas 
continuaram a construir iniciativas de intercâmbio.

Complementando a visita de estudo, um estágio em 
Benedito Novo deu uma definição concreta para os 
seguintes projetos:

-  Uso de soluções digitais inspiradas em aplicativos 
romenos (aplicativo City Health da companhia romena 
Life is Hard; aplicativo Zoniz para turismo e outras 
divulgações).

-  Definição inicial da marca turística para o município 
de Benedito Novo

-  Negociação de um programa de estágios com a 
universidade em Alba Iulia

-  Preparação para um acordo de cidades irmãs

-  Elaboração de calendário de reuniões entre as duas 
equipes.

Partes envolvidas

Município de Benedito Novo, Associação dos 
Municípios do Médio Vale do Itajaí (AMMVI), empresas 
privadas, Universidade.

Município de Alba Iulia, Company Life Is Hard S.A e 
outras empresas privadas, Universidade.

cidade e esta empresa, para criar um aplicativo de 
informação da cidade, que permite disponibilizar 
informações, receber sugestões e funcionar como 
um canal de comunicação transparente em tempo 
real. O projeto tem como objetivo testar soluções 
de cidades inteligentes para o turismo que já foram 
implementadas em Alba Iulia, uma cidade com uma 
estratégia de cidade inteligente bem desenvolvida.

Implementação do Turismo Inteligente em 
Benedito Novo.

Benedito Novo é um município de pequeno porte 
com 11.652 habitantes, que, apesar de contar com 
alguns serviços digitais, ainda é muito incipiente na 
inclusão digital. Num dos intercâmbios, as empresas 
romenas apresentaram alguns dos seus produtos, 
incluindo uma aplicação para apoiar a interação 
dos cidadãos com a administração local. Neste 
âmbito, foi estabelecida uma associação entre a 

PRINCIPAL INTERVENÇÃO – PROJETO PILOTO



PRINCIPAIS IMPACTOS A NÍVEL 
LOCAL
 L
Benedito Novo conseguiu criar uma agenda de 
colaboração com Alba Iulia no campo das Cidades 
Inteligentes. É a primeira vez que o município 
de Benedito Novo disponibiliza aos cidadãos um 
aplicativo para que possam interagir diretamente com 
a administração local. A empresa romena envolvida 
na cooperação tem contribuído com todo o suporte 
necessário para a utilização da aplicação, para além 
de ter efetuado todas as adaptações necessárias à sua 
utilização.
Alba Iulia, por sua vez, aprendeu com as 
experiências de Benedito Novo na criação de 
roteiros turísticos que conectam com outras cidades 
da região.
Além disso, existem alguns contatos entre as equipes 
para se candidatarem aos futuros editais da União 

Europeia para parcerias entre cidades sustentáveis.
Esta cooperação permitiu que as cidades iniciassem 
um acordo para se tornarem “cidades irmãs”, e 
forneceu uma estrutura para negociar um programa 
de estágios na Universidade de Alba Iulia.

“A cidade parceira nos proporcionou uma nova visão em dois pontos importantes: 
1 - a administração local de Alba Iulia possui um setor específico para a elaboração 
de projetos e captação de recursos, o que amplia as possibilidades de obtenção; 2 
- Alba Iulia é o primeiro município da Romênia a implementar o conceito de Cidade 
Inteligente e cerca de 100 soluções em diversas áreas têm sido implementadas”.

- Município de Benedito Novo

“A participação no programa permitiu abrir novas perspectivas de cooperação 
internacional, conscientizando os gestores sobre os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável e a Agenda Urbana. Além disso, permitiu o envolvimento com o conceito de 
Cidade Inteligente e enfatizou a importância de uma equipe multidisciplinar para atuar 
em cooperação. E ainda, a importância de envolver os gestores que tomam as decisões 
e os demais oficiais de prefeituras para que o projeto continue”.

LIÇÕES APRENDIDAS E VALOR AGREGADO DO IUC

CONTRIBUIÇÃO PARA MARCOS INTERNACIONAIS

Tópicos relacionados com os ODS e Agenda Urbana para a UE:

Agenda Urbana para a UE: Uso Sustentável do Solo e Soluções Baseadas na Natureza; Transição Digital.

DESENVOLVIMENTO 
URBANO

VIDA 
NA TERRA

PRODUÇÃO 
E CONSUMO 
RESPONSÁVEIS



INTERESSE EM FUTURAS REDES TEMÁTICAS
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