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As cidades
cobrem

menos de 2% 
da superfície

da Terra

As cidades
alojam 50% 

da população
mundial

As cidades
produzem

mais de 80% 
do total de 

emissões de 
CO2

As cidades
consomem

75% da 
energia
mundial

2% 50% 75% 80%

Carl Rati, MIT, 2016

DESAFIOS GLOBAIS
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70% 
em

2050



Smart City
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Transformação Digital

Desmaterialização de 
Processos Interação online Participação do 

Cidadão



Evolução de uma cidade inteligente



“Vertical” 
Organizational Model

S
m

ar
t 

E
c

o
n

o
m

y

S
m

ar
t 

G
o

v
er

n
a

n
c

e

S
m

ar
t 

E
n

vi
ro

n
m

e
n

t

S
m

ar
t 

M
o

b
il

it
y

S
m

ar
t 

P
e

o
p

le

S
m

ar
t 

L
iv

in
g



MIGUEL DE CASTRO NETO | MNETO@NOVAIMS.UNL.PT

SMART CITIES ?



THE CITY AS PLATFORM How Digital Networks Are Changing Urban Life and Governance
The Aspen Institute Communications and Society Program

David Bollier, Rapporteur

Cidades podem agora usar
quatro tipos de ativos ou
ferramentas – pessoas, 
dados, infraestrutura e 

tecnologias – que podem
interagir de forma mais

fluída, criando mais
sinergias do que antes
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Cidade como Plataforma



Dados, o petróleo do Séc. XXI



Cidade inteligente 
como plataforma

MIGUEL DE CASTRO NETO | MNETO@NOVAIMS.UNL.PT



Mobilidade



Mobilidade urbana é a condição em 

que se realizam os deslocamentos de 

pessoas e cargas no espaço urbano de 

uma cidade, aglomeração 

urbana e/ou metrópole.

Mobilidade urbana adequada é obtida 

por meio de políticas de transporte e 

circulação que visam a melhoria 

da acessibilidade e mobilidade das 

pessoas e cargas no espaço urbano.



O uso de transportes 
públicos é diretamente 
proporcional ao índice 
de desenvolvimento 

da cidade.

(zang)



The State of European Cities 2016
European Comission, UN Habitat





UBER Drone





Forças em convergência que estão a transformar a 
evolução futura do transporte automóvel e da mobilidade

Veículos elétricos oferecem uma maior eficiência 
energética, menores emissões, maior diversidade 
energética e novos designs de veículos.

Materiais mais fortes e leves estão a reduzir o 
peso dos veículos sem prejudicar a segurança dos 
passageiros.

Os novos veículos estão a serem apetrechados com 
vehicle-to-infrastructure (V2I), Vehicle-to-vehicle (V2V) e 
tecnologias de comunicação; cada carro sabe precisamente 
onde os outros carros estão e a estrada sabe tudo.

As jovens gerações lideram a tendência pay-per-use 
mobility ao invés de possuírem carros; 50% da 
geração Y gosta de usar apps para transporte e 
planeamento de viagens.

A tecnologia de condução autónoma já não é ficção 
científica; a questão é quando e como se tornará 
mainstream a amplamente adotada.

Amadurecimento das 
tecnologias de 
armazenamento

Materiais
ligeiros

Novos avanços nos 
veículos conectados

Mudanças nas 
preferências de 
mobilidade

Emergência dos 
veículos autónomos

Adaptado de DUPress.com



Adaptado de DUPress.com

A indústria vai evoluir 
natural e 
incrementalmente para 
um sistema de mobilidade 
que manterá as suas 
raízes no que existe hoje.
Os atores chave, os 
principais ativos e a 
estrutura global do atual 
ecossistema podem 
permanecer intactos 
enquanto evoluem 
progressivamente de 
forma linear.
O mindset dos 
incumbentes está 
dualmente focado em 
manter o modelo atual 
enquanto testa mudanças 
em pequenos passos.

Uma nova era está a 
despontar incluindo 
carros completamente 
autónomos e acessíveis 
a pedido.
Brevemente chegaremos 
a um ponto de viragem 
em que a mudança será 
imparável.
Novos atores como a 
Google, Uber e Apple 
são catalisadores da 
transformação.
Ao contrário dos 
stakeholders atuais, não 
possuem um 
património a proteger.

Visões do Futuro da Mobilidade



Bloqueio da 
mobilidade urbana

Não existe uma bala de 
prata para o problema dos 
transportes urbanos.

A próxima geração de 
sistemas de transportes
urbanos irá conectar
modos de transporte, 
serviços e tecnologias de 
forma inovadora que 
endereçam de forma 
pragmática um problema
aparentemente intratável.
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Imagine um futuro em que:
 Os veículos nunca têm acidentes. A condução autónoma remove a 

principal causa de acidentes: erro humano.

 Os engarrafamentos são uma raridade graças aos sensors que 
permitem um menor espaço entre veículos e sistemas de condução
com sensors em tempo real dos congestionamentos.

 A procura de energia cai pois carros mais compactos e leves podem
ser propulsionados por baterias mais compactas, eficientes e amigas 
do ambiente.

 Os custos das viagens caiem, especialmente o custo da distância
percorrida por passageiro fruto de muito mais altas taxas de utilização
dos veículos.

 As infraestruturas são financiadas pela real utilização das mesmas
pois as tecnologias relacionadas com o connected-car permitem
construir sistemas que calculam de forma precisa o uso das estradas.

Adaptado de DUPress.com



Imagine um future em que:
 Os parques de estacionamento desaparecem, à medida que o 

crescimento dos veículos autónomos e os modelos de car-sharing 
reduzem a procura.

 As forças policiais deixam de se preocupar com o trânsito visto que 
os veículos autónomos são programados para não excederem os
limites de velocidade ou violar outras regras de trânsito.

 A velocidade das entregas aumenta e os custos reduzem-se com o 
surgimento de redes de transportes de carga completamente
autónomas que podem operar por períodos de tempo mais longos e 
cobrir distâncias mais longas com menores custos de mão de obra.

 A multimodalidade de transportes torna-se o novo normal graças à 
crescente interoperabilidade que permite aos consumidores ir do 
ponto A para ao ponto B utilizando modos de transporte
combinados com um único preço numa única plataforma.

Adaptado de DUPress.com



 Três cenários para os
transportes na era digital:
1. A Internet dos carros

2. Preços dinâmicos

3. Transporte social

O Futuro da Mobilidade Urbana

DUPress.com



O Futuro da Mobilidade Urbana: Cenário 1
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O Futuro da Mobilidade Urbana: Cenário 2
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O Futuro da 
Mobilidade 
Urbana: 
Cenário 3

DUPress.com



Ben’s Journey



Governação



CEiiA



Comissão Europeia 2007



A mobilidade urbana deve permitir 
assegurar o desenvolvimento económico 
das vilas e cidades, a qualidade de vida 
dos seus habitantes e a defesa do 
respetivo ambiente. 

Livro verde dos transportes urbanos



1. Vilas e cidades descongestionadas

2. Vilas e cidades mais verdes 

3. Transportes urbanos mais inteligentes

4. Transportes urbanos mais acessíveis

5. Transportes urbanos seguros

Livro verde dos transportes urbanos

As cidades europeias enfrentam assim cinco desafios 
enquadrados numa abordagem integrada:



MUITO OBRIGADO!


