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Palavras-chave
#Desenvolvimento de Cidade Inteligente

#Cidade mais verde e sustentável

#Cidades empreendedoras e tecnológicas

 

Aprendizagem mútua e 
iniciativas conjuntas em 
quatro áreas principais:

A cidade de Vitória é a capital do estado do Espírito Santo, no litoral sudeste do Brasil, próximo ao Rio 
de Janeiro. Figurou em vários rankings nacionais por seu progresso em desenvolvimento humano e 
econômico, qualidade de vida, educação e serviços de saúde, transparência e cidades inteligentes.

Sevilla é uma cidade de médio porte com aproximadamente 700.000 habitantes localizada no sul da 
Espanha. Embora ainda enfrente desafios urbanos como qualquer outra cidade, desenvolveu políticas 
e projetos com bons resultados e impactos tangíveis na vida das pessoas.

A COOPERAÇÃO EM RESUMO

Áreas temáticas de cooperação
Cidades Inteligentes e Sustentáveis

Objetivos

2 Cidades Sustentáveis 
e Verdes

Cidades 
Inteligentes1

4 Turismo e 
economias 
criativas

3 Cidades 
Tecnológicas e 
Empreendedoras



Atividades 

Essas cidades intermediárias compartilham uma 
visão política semelhante, focada na participação do 
cidadão e na melhoria dos espaços públicos, assim 
como no desenvolvimento econômico tecnológico 
e nas cidades inteligentes. No contexto desta 
cooperação, realizaram duas visitas de estudo.

Durante a primeira missão a Vitória, os cinco 
representantes de Sevilla, após encontro com o 
prefeito, puderam fazer uma visita técnica a um 
Projeto de Bicicleta; um centro de educação em um 
bairro pobre; uma entidade de apoio a novos negócios 
inovadores; uma área onde será construído um parque 
tecnológico; um centro de apoio a moradores de rua; 
e um projeto de turismo. Reuniões complementares 
foram organizadas para desenhar projetos comuns.

Na segunda missão, uma delegação formada por 
cinco funcionários municipais de Vitória visitou a 
cidade de Sevilla. As atividades começaram com um 
encontro com o prefeito e, em seguida, a agenda 
incluiu reuniões com autoridades municipais e 
técnicos, bem como visitas a projetos nas seguintes 
áreas: turismo e cultura, parque tecnológico, 
capacitação para pequenos e novos negócios, 
acessibilidade urbana, segurança urbana, gestão de 
resíduos e gestão da água. A equipe brasileira teve 
a oportunidade de conhecer as políticas que estão 
desenvolvendo na cidade espanhola. A visita foi 
organizada de acordo com as linhas de cooperação 
definidas durante a primeira missão em Vitória.

Partes envolvidas

Município de Sevilla. Empresas privadas de TIC 
(Cisco, Bosch, Ferrovial, Telefónica).

Município de Vitória.

na recuperação de veículos roubados, prevenção de 
crimes com o uso de automóveis e no combate a 
outros crimes. Com o conhecimento e utilização da 
tecnologia citada  anteriormente por Sevilla na gestão 
de grandes eventos, Vitória poderá ampliar ainda 
mais o escopo de atuação do Cerco de Segurança 
Inteligente, que hoje só opera nas principais vias 
urbanas da Cidade, e pode ser utilizado em grandes 
eventos como o Carnaval de Vitória e o Viradão 
Cultural, a fim de garantir segurança e melhorar o 
planejamento de eventos futuros.

Projeto de segurança cidadã.

Sevilla tem experiência no uso de inovação 
tecnológica (câmeras, software, iluminação 
conectada etc.) para lidar com incidentes durante 
eventos múltiplos e para monitorá-los. Vitória está 
muito interessada em desenvolver um projeto 
piloto neste campo, com o apoio de Sevilla e com a 
participação de empresas de TIC da cidade.

O Cerco de Segurança Inteligente, implantado em 
Vitória, por sua vez, tem trazido grandes resultados 

PRINCIPAL INTERVENÇÃO - PROJETO-PILOTO



PRINCIPAIS IMPACTOS A NÍVEL 
LOCAL

A cooperação alcançou os seguintes resultados:
-  Acordo sobre as principais linhas de trabalho;
-  Aprendizagem de práticas e projetos 
implementados por Vitória e Sevilla;
-  Desenvolvimento do plano de ação.
Ambas as cidades concordaram em manter 
uma relação de trabalho no projeto comum de 
desenvolver sistemas inteligentes de segurança 
para grandes eventos como o carnaval anual de 
Vitória e o “Viradão Cultural”. Sevilla requer um sistema 
desse tipo para monitorar grandes eventos durante a 
Semana Santa de Sevilla.
A colaboração tem o potencial de impactar 
em desafios comuns importantes, como 
comunicar a importância das políticas verdes 
e mudanças comportamentais (o que é uma 
dificuldade significativa), melhorar os sistemas de 

monitoramento da cidade (que é uma prioridade 
política para ambas as cidades), melhorar as políticas 
em design e desenvolvimento urbano e implantar/
fortalecer o parque tecnológico.

LIÇÕES APRENDIDAS E VALOR AGREGADO DO IUC

CONTRIBUIÇÃO AOS MARCOS INTERNACIONAIS

Tópicos relacionados aos ODS e Agenda Urbana 
para a UE:

Agenda Urbana para a UE: Infraestrutura Verde e 
Soluções Baseadas na Natureza; Transição Digital.

- Cidade de Sevilla

“A troca de pontos de vista e a implementação de projetos em diferentes realidades, 
mas dando resposta a problemas comuns, é essencial”.

DESENVOLVIMENTO 
URBANO

ÁGUA LIMPA E 
SANEAMENTO



INTERESSE NAS FUTURAS REDES TEMÁTICAS
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Habilidades.

Mobilidade, Conectividade e 
Transporte

Cidades Inteligentes e 
Transição Digital

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

Economia Circular, Resíduos 
e Produção / Consumo 
Sustentável

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

Ação Climática, Energia, Água 
e Qualidade do Ar

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


