RELATÓRIO DA
COOPERAÇÃO:
PEREIRA-PORTO

PEREIRA-PORTO
A COOPERAÇÃO EM RESUMO
A cidade do Porto situa-se na costa ocidental da Europa e na convergência de três continentes,
sendo, portanto, e por razões óbvias, uma ponte transatlântica e ponto central de importantes rotas
internacionais. Porto é o centro de uma Área Metropolitana que, por sua vez, faz parte da Região Norte
de Portugal.
Pereira é uma cidade localizada em uma região montanhosa e cafeeira do oeste da Colômbia, famosa
por macios grãos de café Arábica. O município possui grande diversidade climática e paisagens
diferenciadas.

Áreas temáticas de cooperação

Palavras-chave

Modernização do sistema cadastral
Participação cidadã

#Cadastro de Cidade Inteligente
#Participação cidadã
#Ferramentas digitais

Objetivos

1

Digitalização de
serviços urbanos.

2

Modernização de
sistemas cadastrais.

3

Desenho e
implementação de
ferramentas digitais de
participação cidadã.

Atividades
Pereira e Porto estão trabalhando em tecnologias
para tornar os serviços urbanos mais digitais,
lançando assim as bases para uma gestão
urbana mais inteligente. Pereira criou uma
base de conhecimento na universidade para o
desenvolvimento de produtos digitais e Porto está
a tornar-se o líder português no setor das TI e
tecnologias inteligentes.
Nas fases iniciais de intercâmbio entre Pereira e
Porto, as cidades puderam conhecer os projetos de

desenvolvimento urbano sustentável da contraparte,
e alguns deles se destacaram dos demais:
De Porto: Plataforma Urbana; Gerente da Ocorrências.
De Pereira: Observatório de mobilidade; Cadastro
Multiuso; C. Pereira Como vamos? (uma pesquisa
semestral com os cidadãos).
Para desenvolver o plano de ação de cooperação, foi
feito uma análise abrangente de todos eles durante as
visitas de estudo.

Partes envolvidas
Município de Pereira. Secretário de Planejamento de
Pereira. Escritório de Cadastro. Câmara de Comércio
Pereira, Secretário de Telecomunicações de Pereira.

Câmara Municipal do Porto. Porto Digital. Escritório de
Cadastro.

PRINCIPAL INTERVENÇÃO - PROJETO-PILOTO
Cadastro multifuncional integrado para Pereira.
Atualmente a Colômbia está buscando descentralizar
a informação cadastral para que cada município seja
autônomo na gestão e atualização desta informação.
Pereira está atualmente iniciando este processo de
delegação cadastral, e possui os recursos físicos e
humanos para tal. No entanto, o plano de Pereira para
desenvolver um cadastro multifuncional integrado
requer a atualização da base cadastral (100% de
cobertura das áreas da cidade). A experiência do
Porto na gestão de dados tem demonstrado que é
pertinente estabelecer uma plataforma de dados
aberta que permita a harmonização de diferentes
fontes de dados (terrestre; trânsito; ambiente; outros).
O Porto apoiará Pereira na criação de um cadastro
verdadeiramente polivalente.

Aplicação de tecnologias digitais a enquetes aos
cidadãos como o ¨Como Vamos - Pereira¨ no Porto.
Porto, por outro lado, tem sido motivado a adotar a
enquete aos cidadãos da Colômbia (neste caso, de
Pereira) ¨Cómo Vamos - Pereira¨ na cidade. Pereira,
por meio da Câmara de Comércio, está utilizando
esse instrumento para medir a percepção da
comunidade sobre políticas públicas e elementos
de estruturação urbana como espaço público,
mobilidade, meio ambiente, serviços públicos,
entre outros. Esses indicadores permitem à
cidade contrastar a percepção do cidadão com os
indicadores dos projetos executados e, dessa forma,
monitorar o impacto dos investimentos públicos na
comunidade.

PRINCIPAIS IMPACTOS A NÍVEL
LOCAL
A cooperação entre as cidades de Pereira e do Porto
tem sido muito proveitosa na fase de desenvolvimento
do plano de cooperação, identificando projetos,
metodologias e abordagens de interesse mútuo
para reforçar a estratégia urbana inteligente. Esta
colaboração está a apoiar a implementação de novos
projetos que estabelecem uma relação mais estreita
entre o governo, as partes interessadas e os cidadãos
com base na abertura e na confiança.

independente dos cidadãos em relação às
instituições da cidade, permitirá que ambas as
cidades consolidem um conjunto de indicadores
que medem a percepção dos cidadãos sobre o
desempenho público.

Por um lado, a experiência de Porto em plataformas
de dados abertos tem sido uma contribuição
importante para os termos de referência do novo
projeto de cadastro multifuncional de Pereira, que
conta com financiamento governamental e será
implementado entre 2019-2023.
Por outro lado, a troca de informações em relação
às ferramentas digitais para coletar feedback

LIÇÕES APRENDIDAS E VALOR AGREGADO DO IUC

“Nesta cooperação aprendemos com a experiência do Porto a melhorar as
nossas bases de dados e gerar produtos adicionais com valor agregado,
permitindo-nos não só ter um cadastro que serve para arrecadação de
impostos, mas um cadastro multiusos”.

“A gestão de recursos é mais simples e viável de forma articulada”.

- Cidade de Pereira

CONTRIBUIÇÃO A MARCOS INTERNACIONAIS
Tópicos relacionados aos ODS e Agenda Urbana
para a UE:
DESENVOLVIMENTO
URBANO

Agenda Urbana para a UE: Transição Digital.

INTERESSE EM FUTURAS REDES TEMÁTICAS
Interesse demonstrado por Pereira tanto no
Plano de Ação quanto na pesquisa realizada pelo
Programa

Interesse demonstrado por Porto tanto no Plano
de Ação quanto na pesquisa realizada pelo
Programa

REDE 1

Mobilidade, Conectividade e
Transporte

REDE 1

Mobilidade, Conectividade e
Transporte

REDE 2

Cidades Inteligentes e
Transição Digital

REDE 2

Cidades Inteligentes e
Transição Digital

REDE 3

Pobreza Urbana e
Regeneração, Habitação,
Inclusão Social - Coesão,
Equidade

REDE 3

Pobreza Urbana e
Regeneração, Habitação,
Inclusão Social - Coesão,
Equidade

REDE 4

Economia Circular, Resíduos
e Produção / Consumo
Sustentável

REDE 4

Economia Circular, Resíduos
e Produção / Consumo
Sustentável

REDE 5

Cidades Sustentáveis e
Saudáveis, Uso Sustentável da
Terra - Soluções Baseadas na
Natureza

REDE 5

Cidades Sustentáveis e
Saudáveis, Uso Sustentável da
Terra - Soluções Baseadas na
Natureza

REDE 6

Ação Climática, Energia, Água
e Qualidade do Ar

REDE 6

Ação Climática, Energia, Água
e Qualidade do Ar

REDE 7

Inovação e Crescimento
Econômico, Setores
Estratégicos, Empregos e
Habilidades.

REDE 7

Inovação e Crescimento
Econômico, Setores
Estratégicos, Empregos e
Habilidades.
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