
Acção de Formação 

SMART CITIES POTENCIALIDADES E IMPLEMENTAÇÃO NO 

CONTEXTO PORTUGUÊS

As várias evoluções tecnológicas ao nível das TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação),

possibilitam intervenções com vista á melhoria de diversas dimensões relacionadas com as áreas

urbanas: economia, mobilidade, ambiente, cidadania, ambiente construído e, governança.

A presente acção de formação pretende dar a conhecer melhor os problemas da gestão e

planeamento das cidades num contexto de forte evolução tecnológica e o modo como os

diferentes modelos de Smart City poderão ser adapados à realidade portuguesa.

OBJECTIVOS

- Compreender as tendências estratégicas de crescimento urbano a nível europeu.

- Gerir recursos para melhor responder ao desafio interdisciplinar e multisectorial que é a smart city.

- Robustecer capacidade de resposta a oportunidades de financimento envolvendo diferentes

partes interessadas (co-criação).

- Contextualizar e adaptar o modelo de smart city à realidade da Europa do sul e à realidade

portuguesa.

DESTINATÁRIOS

A acção de formação destina-se a Consultores, Administração Pública Local,

Regional e Central.

Urbanismo e Arquitectura fundec.pt

Fonte: Daniel Welsh na Unsplash



COORDENAÇÃO

Prof. João Abreu e Silva

Professor Associado com Agregação do Departamento de Engenharia Civil, 

Arquitectura e Georrecursos do Instituto Superior Técnico.

PROGRAMA  

DIA 1

1 - Da cidade à Smart City: o que é que faz uma cidade ser smart - (2 horas) 

2 - A evolução do paradigma da Smart City: do big data à inteligência cívica - (2 horas) 

Dia 2

3 - As componentes da Smart City: infraestrura (cidade digital), informação (cidade aberta) e serviços 

(cidade inteligente) - (2 horas) 

4 - Cidades inteligentes no contexto de pequenas e médias cidades - (2 horas) 

Dia 3

5 - Conceptualizar a Smart City: o quê, para quem, como - (3 horas) 

Dia 4

6 - Como criar um modelo de Smart City - (3 horas) 

Dr.ª Diana Soeiro

Investigação científica e análise de políticas públicas no âmbito das cidades e

comunidades sustentáveis (smart cities; sistemas de gestão e governança) com

trabalho na área da normalização para o Instituto Português de Qualidade.

Embaixadora para a Agenda 2030 (Global Compact Network, Nações Unidas);

afiliação académica ao ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa.

Carga Horária de 14h 25 a 28 de Setembro de 2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

É estritamente proibida a captação de som e imagens (fotografia ou vídeo) durante a acção de formação.

A FUNDEC reserva-se no direito de adiar a acção de formação, caso não seja garantido o número mínimo 

de formandos.

FUNDEC – IST – DECivil
Av. Rovisco Pais
1049-001 Lisboa – Portugal

14h00 às 18h00 (dias 1 e 2)

14h00 às 17h00 (dias 3 e 4)

250€ + IVA 23% (307,5€)

CONTACTOS
Fernanda Correia / Vanessa Silva

Tel. (+351) 218 418 042

E-mail: fundec@tecnico.ulisboa.pt

www.fundec.pt

Formato Híbrido

Online, via Zoom

Presencial, IST


