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Tendência 1
Generalização de estratégias smart city



Tendência	1

Estratégia de desenvolvimento
na área das smart cities

sim não

75%

25%



Tendência 2
Nomeação de Chief Smart City Officers



Tendência	2

Equipa/departamento com funções
na área das smart cities

sim não

69%

31%



Tendência 3
Das acções piloto aos projectos integrados



Black	and	Veatch’s	2016	Strategic	Directions:	Smart	City	Report
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Tendência 4
Testar em ambiente de living lab



Tendência	4
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Tendência 5
Necessidade de regular e legislar



Tendência	5



Tendência 6
Difusão de plataformas urbanas



Tendência	6



Tendência	6

Sistema de Monitorização
de indicadores - Dashboard

sim não

94%

6%



Tendência 7
Ascensão da urban science



Tendência	7

Urban science é um domínio emergente de investigação na 
intersecção entre a ciência e o design, assente em novas disciplinas 
no seio das ciências naturais e da informação, que pretende explorar 
a crescente abundância de dados e capacidade de computação 
(Townsend, 2015).

Investimento em investigação em urban science deverá ascender 
a 2,5 mil milhões de dólares  em 2030 (Townsend, 2015). 



Tendência	8



Tendência	8



Tendência 8
Co-criação com as comunidades 
e citizen science



Tendência	9

Processo de reporte
de ocorrência pelos cidadãos

sim não

94%

6%



Tendência	9

Existência	de	Orçamento	Participativo

Existência	de	outras	formas	de	democracia	participativa

Nenhuma	forma	de	democracia	participativa

22%

25%

53%
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Tendência 9
Intensificação de parcerias cidades-indústria



CIDADES

POLÍTICAS

CIDADÃOSEMPRESAS

UNIVERSI-
DADES



Afirmar Portugal como palco de desenvolvimento de soluções de 
elevado valor acrescentado para cidades inteligentes a nível global

Criar sinergias entre os diferentes actores com vista a promover o 
desenvolvimento integrado de soluções replicáveis para resolver 
problemas urbanos

Promover a competitividade, capacidade de inovação e 
internacionalização das empresas portuguesas





Tendência 10
Adopção de políticas nacionais smart city





“Smart city não é uma tendência tecnológica, 
é um imperativo político e económico”

“É necessário um apoio ao mais alto nível da 
liderança política e um envolvimento 
alargado das comunidades e dos cidadãos”

Rick Robinson (2016)
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