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a história da urbanização global

Levou mais de 18 
séculos a que uma 

cidade tivesse 
mais de 10M de 

habitantes

população
urbana em 

1950
746M

90% do 
crescimento 

da população 
urbana será na 

Ásia e Africa54% da população 
vive em áreas 

urbanas

6 décadas 
depois temos 

cerca de 25 
megacidades

> 10M

População Urbana 
2014

Asia 53%
Europa 14%

America Sul 13%

população 
urbana em 

2045
>6mM

população
urbana em 

2014
3.9mM

India, China e 
Nigéria 

representarão 
37% do 

crescimento

Tóquio é 
hoje a maior 

cidade do 
mundo com 

>38M

NY e Tóquio 
atingiram os 

10M em 
1950

Roma ultrapassou 
1M de habitantes 

no Sec. I



a urbanização global



o envelhecimento da população



os millennials

são atraídos pelos 
novos media, 

gaming e 
experiências que 

partilham 
socialmente

continuam a 
querer tocar , 

sentir, 
experimentar 

antes de 
comprar

a geração 
anterior 

considera o 
entretenimento 

como uma 
ferramenta 
educacional

40% dos 
millennials usam 
as redes sociais 
para partilhar 

uma experiência 
depois de usarem 

um produto

preferem a 
gratificação 

instantânea do 
entretenimento

preferem consumir 
experiências 

multissensoriais ou 
eventos, em vez de 

produtos

baseiam-se
nas 

recomendações 
dos pares

83% confiam 
nas 

recomendações 
da família e 

amigos

50% dos 
millennials
jogam on-

line

70% dos 
millennials

admitem ser 
influenciados 

pelos posts dos 
amigos



o imediatismo



a desigualdade



o desperdício



a descarbonização



o fazer mais com menos



a economia da partilha



a economia circular



os desafios das cidades…

otimização das 
operações e 
plataformas 

logísticas
(5|10|15)

integração 
de 

politicas e 
regras

informação:
credível

coerente
actual

obsolescência das 
infraestruturas

(legado)

integração do 
on-site com o 

off-site
> exigência 

dos cidadãos

fiscalização e 
controlo

visão 
homogénea 
do território

maior 
transparência

interoperabilidade

sustentabilidade

c
o
n
e
c
t
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v
i
d
a
d
e

internet de
tudo 

melhor 
serviço ao 

cidadão desmaterialização
da relação
(on-line)

integração

assegurar o 
longo prazo

inovação
qualidadedisciplina 

orçamental



a premissa



o ecossistema urbano 

ecossistema urbano

ALINHAMENTO
visão integrada

abordagem iterativa - popup
foco no valor acrescentado

consolidação
otimização

monitorização
melhoria continua

front office

back office

autarquia

st
ak

e
ho

ld
er

s

o cidadão no centro do modelo de desenvolvimento



a transformação digital

com o digital a imaginação… e o orçamento… são o limite

“…a convergência digital irá impactar de forma substancial a forma como vivemos ou trabalhamos…”
Harry Strasser, Siemens former CTO



a IoT como amplificador da eficiência

87% das 
pessoas 
nunca 

ouviu falar 
de IoT

ATM´S 
existem 
desde 
1974

Em 2008 havia 
mais objetos , 

do que pessoas,
ligados à 
Internet

Este ano 
teremos
4,9B de 
coisas

ligadas à 
Internet

Há previsões 
que apontam 
para mais de 
50B de coisas 

ligadas em 
2020

Em 2015 serão 
produzidos 

mais 1,4B de 
smartphones

Em 2020 
prevêm-se

6,1B 
utilizadores de 
smartphones

As grandes 
companhias 
estão a fazer 
aquisições na 

área do IoT
Em 2020 

estarão ligados 
à Internet mais 

de 250M de 
veículos

os carros 
autónomos da 

Google já 
fazem, em 

média, 10 mil 
milhas por 

semana 

O mercado 
de wearables
cresceu 223% 

em 2015

Prevê-se a 
produção  de 

10,2M unidades 
de smart

clothing em 
2020

140k em 2013
As ligações 

M2M 
crescerão de 
5B em 2015 
para 27B em 

2024

O mercado 
de RFID 

valerá em 
2020

21,9B$

Fonte: FORBES



city.me | o operador de cidades

O conceito de operador de cidades vem responder ao desafio crescente das cidades e dos
seus decisores de implementarem soluções que respondam à necessidade de uma visão
integrada e em tempo real do funcionamento do território, no sentido de melhorar o processo
e o timing de tomada de decisão. Bem como, melhorar o conhecimento das diferentes
operações, aumentando assim a sua capacidade de integração, regulação, otimização,
controlo, negociação e melhoria continua, a par de uma maior transparência na gestão dos
recursos públicos.



de onde partimos: mobi.me



MOBI.E 
(PT)

ECOMOB - APA 
(PT)

Municipality of Porto (PT) Muncipality Cascais (PT)

eCooltra Motosharing
Barcelona, Madrid (ES) Lisboa

(PT), Roma + Milan (IT)

Mob-I Foz do Iguaçu (BR) Brasília Ecomóvel (BR)

CPFL Campinas
São Paulo (BR)

Mob-I ONU 
(BR)

MOBI.Europe
(PT, ES, FR, NL, IE)

MOBI2GRID 
(PT, ES)

Ecoelétrico Curitiba (BR)

casos mobi.me



para onde caminhamos: city.me



• Conhecimento global do funcionamento do território

• Maior e melhor capacidade de regulação

• Melhor gestão e planeamento do território

• Maior capacidade negocial

• Facilidade de integração: modelo de negócio | tecnologia

• Maior transparência na relação com os prestadores de serviço

• Maior eficiência operacional | > capacidade de mobilização conjunta de meios

• Capacidade para tomada de decisão em tempo real

• Capacidade para antecipar acontecimentos | incidentes

• Otimização de recursos;

• Redução dos custos de operação | - taxas | + investimento

• Dinamização da economia local: novos modelos de negócio | + oportunidades

• Melhor serviço ao cidadão

city.me | benefícios
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