
Recuperação económica – Recuperação Smart 

Nos últimos anos, as cidades incorporaram cada vez mais as inovações digitais e inteligentes para
melhorar  a  qualidade  de  vida  dos  seus  cidadãos.  As  novas  tecnologias  têm sido  usadas  para
responder  a  diversos  desafios  como  o  desenvolvimento  económico,  a  gestão  de  água  ou  de
resíduos, os transportes e a mobilidade, a segurança, o envolvimento dos cidadãos e a transparência
e acesso à informação. Em paralelo,  a emergência da economia digital criou nas cidades novos
motores de crescimento e emprego.

Com  o  surgimento  do  COVID-19  e  o  estabelecimento  de  quarentenas,  a  infraestrutura  digital
desempenhou um papel crítico no funcionamento da economia local e no acesso da população a
bens e serviços públicos indispensáveis. O comércio local está agora intensamente a explorar as
oportunidades das vendas on-line, enquanto se generalizaram os serviços médicos e de educação à
distância.

Esta tendência de transição digital,  acelerada pela pandemia,  constitui  uma oportunidade para a
recuperação económica das cidades? As novas infraestruturas de redes 5G e data centers,  e a
generalização de soluções e tecnologias de blockchain, machine learning,  ou internet das coisas
podem tornar as cidades mais inteligentes, sustentáveis e inclusivas? E que medidas poderão as
cidades adotar para promover a economia digital? 

A  23  de  Junho,  17h  CET,  durante  o  diálogo  organizado  pela  IUC  América  Latina  focado  a
Recuperação Smart, as cidades de Barranquilla, Benedito Novo,  Porto, a Smart City Cluster de
España e a Start up Lisboa discutiram as seguintes questões:
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1. A cidade inteligente e digital sai mais forte da pandemia da COVID-19? 

“Os municípios não estavam a reagir  à necessidade de transformação digital.  Agora,
essa  necessidade  colocou-se  para  responder  aos  desafios  da  pandemia.”  Veronica
Ramírez (Smart City Cluster España) 

- Um evento como a pandemia da doença COVID-19 nunca torna as cidades mais fortes.
Afeta as pessoas, os seus costumes, gera inseguranças e falta de recursos financeiros e
de saúde, causando um sério revés para a economia. Mas a cidade inteligente e digital
está  mais  bem preparada  para  lidar  com estes  problemas  e  para  enfrentar  futuros
eventos semelhantes.

- A experiência destas cidades torna evidente que as cidades inteligentes e digitais estão a
lidar melhor com crise pandémica. Por um lado, porque a velocidade das respostas tem
de ser maior, e isso só é possível com o apoio de ferramentas digitais. Por outro lado,
porque conseguem oferecer melhores serviços públicos, ser mais eficientes no uso dos
recursos e comunicar melhor com os cidadãos.

- Surpreendentemente, muitas das medidas relacionadas com as cidades inteligentes e
digitais que pareciam muito distantes, materializaram-se rapidamente agora. A cidades
que  participaram no  debate  estão  a  ser  capazes  de  implementar  diversas  soluções
tecnológicas para responder à crise, como portais para apoiar a recuperação económica
ou centros de contato digital que permitem interagir com os cidadãos.

- Esta experiência torna evidente que as cidades devem apostar no desenvolvimento de
plataformas que potenciem o cruzamento de dados de forma integrada, permitindo, às
entidades relevantes, em cada uma das suas áreas de ação, desenhar, implementar, e
monitorizar, de forma articulada, medidas de política pública. 

- Estas soluções e outras relacionadas, a mobilidade ou com as formas participativas de
gerir as cidades, tiveram um grande avanço com a pandemia e irão ser essenciais no
futuro. As ferramentas digitais e tecnológicas utilizadas na primeira fase da pandemia
servirão  a  partir  de  agora  para  apoiar  a  recuperação  económica,  tirando  partido  do
processo acelerado de transição digital da administração, das empresas e dos cidadãos.

2. Que medidas podem ser adotadas para acelerar a transição digital?

Smart City Cluster España – experiencias das smart cities 

“A transição digital, mesmo que a aceleremos, tem de ser acompanhada de uma 
preparação do entorno.” Veronica Ramírez (Smart City Cluster España)

 A  transição  digital  pode  ser  realizada  seguindo  os  exemplos  de  cidades  que  já
percorreram  esse  caminho  com  sucesso  e  que  podem  dizer  não  só  quais  são  as
melhores práticas, mas também os erros a serem evitados.

 Mas para que esse processo se concretize é fundamental preparar a administração, os
cidadãos  e  as  empresas,  capacitando-os  para  a  digitalização  para  que  possam
efetivamente participar neste sociedade digital.

 Existe um importante elenco de soluções de digitalização, tanto da administração pública
como de  outros  processos  urbanos,  que  permitem não apenas  transferir  uma  parte
crucial  da gestão  para  o  domínio  virtual,  mas também transformá-lo  de  acordo  com
práticas otimizadas, tendo sempre o cuidado de os adaptar à regulamentação local.

 Por exemplo, os sistemas de gestão baseados em plataformas geográficas permitem a
sobreposição de várias fontes de informações e identificar visualmente o que pode estar
a acontecer nas cidades. Por outro lado, as análises custo-benefício, suportadas nestes
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sistemas, permitem começar a empreender as soluções que trazem mais benefícios com
menos custos.

Benedito Novo – parcerias com outros municípios como aceleradores  

“Benedito Novo teve o seu primeiro contacto efetivo com o conceito de smart city através de 
uma parceria apoiada pelo IUC.” Simone Traleski (Smart Cities Cluster)

 O desenvolvimento em Benedito Novo de soluções tecnológicas integradas no conceito
de cidade inteligente beneficiaram a cooperação com a cidade de Alba Iulia na Roménia,
no âmbito do Programa Internacional de Cooperação Urbana (IUC).

 O intercâmbio entre os municípios e como empresas romenas permitiu tomar contacto
com  soluções  tecnológicas  de  informação  ao  cidadão  e  criar  uma  aplicação  para
estabelecer um canal direto entre a população e a Prefeitura. No momento da pandemia
esta  ferramenta  foi  muito  importante  para  manter  os  cidadãos  informados  sobre  a
evolução da pandemia no Município,  sobre os comportamentos a adotar  e  sobre as
medidas que foram implementadas.

 Considerado  as  características  da  população,  a  Prefeitura  tem  vindo  também  a
desenvolver um trabalho de promoção da inclusão digital, para que a população possa
aceder a esta plataforma, garantindo a igualdade de oportunidades no acesso a serviços
públicos.

 Ainda em resultado da experiência de cooperação apoiada pelo IUC e em parceria com
outros 12 Municípios vizinhos, estão a procurar desenvolver soluções smart no domínio
do turismo, especialmente no apoio à visitação do Circuito Vale Europeu.

Porto – gestão dos problemas das cidades e as plataformas de partilha de dados

“As cidades podem e devem investir em processos de Smart Cities, com mais segurança e 
confiança que o retorno para as suas cidades será elevado, desde que o façam com os 
cidadãos e as empresas do seu ecossistema local.” Paulo Calçada (Porto Digital)

 No contexto do combate à pandemia, considerando que grande parte dos problemas são
de antecipação, a capacidade de resposta e, acima de tudo, a eficácia das soluções
desenvolvidas, beneficia significativamente de uma maior partilha de informação entre os
múltiplos níveis de gestão da sociedade. 

 A aposta em plataformas digitais, de partilha de dados e de informação é fundamental
para garantir uma resposta eficaz aos problemas das cidades, nomeadamente no que diz
respeito ao desenvolvimento económico e social.

 As cidades devem por isso ter  um plano de ação que garanta a disponibilização de
instrumentos que contribuam, para uma melhor gestão, mas também, que possibilitem
uma eficaz retenção de conhecimento, fundamental para o combate a riscos sistémicos
globais no futuro, quer em sede de planeamento e construção de políticas públicas, quer
em sede de gestão. 

 Através  da  capacidade de  agregação de dados e de processamento da informação,
adotando abordagens analíticas descritivas, preditivas e prescritivas, será possível obter
indicadores em tempo real sobre os impactos das medidas implementadas.

 A partilha de informação entre os gestores das cidades e os empreendedores digitais é
outro caminho que pode ser adotado, conforme a experiência da Porto Digital, ajudando
os empreendedores a alinhar as suas soluções tecnológicas com os problemas que a



4

necessidade enfrenta, ajudando assim a dinamizar a Economia Smart e a melhorar o
governo local.

Barranquilla – planear a cidade inteligente

“A tecnologia vai permitir às nossas cidades ir mais longe e mais rápido com menor esforço.” 
Ricardo Vives (Barranquilla)

 Barranquilla pretende acelerar o seu desenvolvimento urbano e económico, tornando-se
numa  cidade  estruturada  em  torno  de  quatro  grandes  desafios  seguindo  um  plano
ambicioso enquadrado no conceito de cidades inteligentes.

 O primeiro desafio é ser a primeira em biodiversidade do país. Isso implica a proteção
dos ecossistemas (verde e azul), a sustentabilidade ambiental e a prevenção de riscos
das  mudanças  climáticas.  Em  todos  esses  aspetos,  a  simbiose  com  a  tecnologia
desempenha  um  papel  fundamental,  estando  a  ser  desenvolvidos  projetos  como:
sistemas de medição da qualidade do ar em tempo real,  programação eficiente para
coleta de resíduos sólidos, implementação de energia renovável, particularmente energia
solar; entre outros;

 O segundo desafio é ser  uma cidade atraente e próspera.  Aqui estão a promover o
crescimento  económico,  o  emprego,  a  inovação,  ou  o  aumento  de  eficiência  da
administração  pública.  O papel  da  tecnologia  é  também essencial.,  destacando-se  a
centralização digital de todos os serviços urbanos, como iluminação pública, semáforos,
sistema de emergência, e, com a implementação de sistemas automatizados de controle
de tráfego, monitorização ambiental com o objetivo de otimizar a cidade. 

 O terceiro desafio é tornar a cidade mais justa. Para isso,  trabalham questões como
inclusão, proteção de populações vulneráveis, a habitação ou os serviços urbanos. Neste
âmbito destaca-se o projeto que visa promover o bilinguismo e que resulta de alianças
com  empresas  que  estão  a  permitir  que  todas  as  crianças  do  sistema  público  de
educação tenham acesso remoto a plataformas educacionais.

 Finalmente,  vão  trabalhar  para  tornar  Barranquilla  uma  cidade  mais  conectada,
melhorando os sistemas de transporte público integrado, que claramente tem soluções
tecnológicas  para  sua  eficiência,  além  de  tópicos  mais  simples,  mas  igualmente
inteligentes, como promover o uso de bicicletas.

O Programa Internacional de Cooperação Urbana (IUC) da União Europeia apoia cidades de
diferentes regiões do mundo para conectar e compartilhar soluções para problemas comuns no
desenvolvimento urbano sustentável.  Os diálogos abertos organizados pela IUC-ALC buscam
uma  abordagem  de  rede  temática  entre  as  cidades  e  seus  principais  atores  nas  regiões
participantes do programa.


