Portugal

Cofinanciada pelo EIT (European Institute of Innovation and Technology)
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Formação em Vilas, Cidades e
Territórios Inteligentes
A formação que propomos é dirigida a autarquias locais,
associações empresariais e empresas, sendo personalizada
e adaptada em função dos interesses e das necessidades
dos contextos dos territórios e organizações envolvidas.
Trata-se de formação presencial, com a participação de
especialistas internacionais: Portugal, França e Alemanha.

A formação inclui apoio à distância, durante 6 meses, para
esclarecimentos de dúvidas e outras informações que
venham a ser suscitadas.

• Formação presencial e personalizada
• Adaptada aos contextos dos
territórios e organizações alvo
• Com formadores especialistas
internacionais
• Inclui apoio durante 6 meses após a
formação
• As vantagens de “fazer o caminho”
apoiado na inovação e na tecnologia

Sendo a formação a primeira etapa do roadmap em vilas,
cidades e territórios inteligentes, pretende-se despertar o
interesse no tema e, fundamentalmente, mostrar a
importância do conceito “Smart” para o desenvolvimento
sustentável do século XXI.
Com esta formação, os territórios, as associações e as
empresas envolvidas ficarão com competências para
acolher as restantes etapas do roadmap até à desejada
transformação digital, num contexto de responsabilidade
social e ambiental.
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Formação em Vilas, Cidades e
Territórios Inteligentes
O conceito “Smart” é um conceito
inclusivo, que funciona em todos os
contextos territoriais.
Vila
Solução A

Solução B
Solução C

Cidade

Região Organização

População
Portuguesa
(2018, INE)

43,4 % Vive em Cidades
87,4 % Vive em áreas
predominantemente ou
medianamente urbanas

12,6 % Vive em áreas
predominantemente rurais

Sistemas diferentes (vilas, cidades, regiões, organizações) todos podem e devem ser
inteligentes, no entanto, com diferentes requisitos.
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Módulos de Formação
Dia 1

Dia 2

Dia 3

Dia 4

Dia 5

Introdução

Sustentabilidade e
Ação Climática

Economia Circular e
Financiamento

Planeamento e
Laboratórios Vivos

Dados e Grupos
Vulneráveis

1. Smart Cities em
Portugal, Perspetivas
Económicas

3. Mobilidade
Sustentável

5. Economia Circular e
Tratamento de
Resíduos

7. Planeamento
e Mobilidade Digital

9. Big data e
Privacidade

Carlos Medeiros

Alexander Schmidt

Miguel Mosca
Ronaldo Valentim

Miguel Mosca
Ronaldo Valentim

Catherine Ledig

2. Introdução às
Smart Cities

4. Futuro da
Mobilidade e
Energia Urbana

6. Financiamento e
Políticas

8. Laboratórios Vivos

10. Mobilidade de
Grupos Vulneráveis:
E-Health, Saúde Pública
e Cuidados para Idosos

Alexander Schmidt

Miguel Mosca
Ronaldo Valentim

Miguel Mosca
Ronaldo Valentim

Miguel Mosca
Ronaldo Valentim

Catherine Ledig

Cada módulo tem a duração de meio dia.
Nos próximos slides podem ser encontrados os objetivos de aprendizagem de cada módulo.
Nota: utiliza-se as expressões “smart city” e “smart cities” como forma abreviada do conceito “vilas, cidades, territórios e organizações inteligentes”.
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Módulos de Formação
Smart Cities em Portugal,
Perspetivas Económicas

Introdução às Smart Cities

1

2

• As Smart Cities e estratégias de desenvolvimento socioeconómico no pós-pandemia.
• A sua relação com a saúde, lares de idosos,
empresas, emprego, atração de residentes
para os territórios de baixa densidade, etc.
• A importância para a atração de investimento
e de empresas, assim como para melhorar a
qualidade de vida e o bem estar.
• Soluções para reduzir custos, aumentar a
eficiência e a produtividade, alargar os mercados potenciais e a notoriedade das empresas.

• Entender os desafios e as mudanças que as
cidades e as organizações enfrentam.
• Entender os sistemas urbanos complexos.
• Reconhecer tecnologia e inovação que pode
ajudar a evoluir as cidades e as organizações.
• Promover a responsabilidade social e
ambiental dos territórios e das empresas.
• Entender como obter um desenvolvimento
urbano sustentável.
• Implicações de uma Smart City na sociedade
de forma holística.

Nota: utiliza-se as expressões “smart city” e “smart cities” como forma abreviada do conceito “vilas, cidades, territórios e organizações inteligentes”.
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Módulos de Formação

•
•
•
•
•
•
•
•

Mobilidade Sustentável

Futuro da Mobilidade e Energia Urbana

3

4

Conceitos de mobilidade sustentável.
Planeamento de mobilidade sustentável.
Mobilidade ativa e sustentável.
Transformação de espaço urbano para zonas
não motorizadas.
Desenvolvimento e implementação de
SUMP*.
Gestão de transporte público.
Renovação de frotas de veículos.
Serviços de mobilidade partilhada.

• Métodos de produção e consumo de energia
sustentável.
• Neutralidade carbónica em meios urbanos.
• Bairros de Energia Positiva (PED**).
• Transportes eficientes e sustentáveis.
• Desenvolvimento de SEAP e SECAP***.
• Integração com economia circular.
• Integração com mobilidade sustentável.
• Benefícios e desafios de casos de uso de
Energia Urbana.

Nota: utiliza-se as expressões “smart city” e “smart cities” como forma abreviada do conceito “vilas, cidades, territórios e organizações inteligentes”.
* Sustainable Urban Mobility Plans (SUMP) ou Planos de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS)
** Positive Energy Districts
*** Sustainable Energy (& Climate) Action Plan
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Módulos de Formação
Economia Circular e
Tratamento de Resíduos

Financiamento e Políticas

5
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• Ciclo de vida dos materiais e resíduos.
• Pegadas ecológicas e formas de mitigação.
• Métodos de reutilização e segunda vida de
resíduos.
• Processos inovadores de tratamento de
resíduos.
• Processos de produção de energia através de
resíduos.
• Logística na economia circular e resíduos.

• Como utilizar a inovação como vantagem para
atrair investimentos para o território e as
organizações.
• Desafios e barreiras em financiar projetos de
cidades inteligentes.
• Mecanismos para financiar projetos de
inovação nos sectores públicos e privados.
• Benefícios dos diferentes mecanismos de
financiamento.
• Redução de risco durante o projeto.

Nota: utiliza-se as expressões “smart city” e “smart cities” como forma abreviada do conceito “vilas, cidades, territórios e organizações inteligentes”.

7

Módulos de Formação
Planeamento e Mobilidade Digital

Laboratórios Vivos

7
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• Áreas de planeamento urbano digital.
• Entender o papel dos cidadão no
planeamento.
• Aplicação de dados e GIS (Sistema de
Informação Geográfica).
• Problemas e benefícios em casos de uso de
planeamento urbano digital.
• Serviços de Mobilidade Inovadores.
• Integração de sistemas mobilidade digital.

• Benefícios dos Laboratórios Vivos para os
atores no meio urbano (cidade, empresas ou
cidadãos).
• Tipos de Laboratórios Vivos e as suas
aplicações.
• Como comunicar e aplicar o conceito na
cidade e no meio rural.
• Integração de empreendedorismo e indústria
local para teste de soluções inovadoras.

Nota: utiliza-se as expressões “smart city” e “smart cities” como forma abreviada do conceito “vilas, cidades, territórios e organizações inteligentes”.
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Módulos de Formação
Big Data e Privacidade

Mobilidade de Grupos Vulneráveis:
E-Health, Saúde Pública e Cuidados para Idosos

9
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• Estratégia e gestão/governança de dados.
• Ciclo de vida dos dados.
• Conformidade e segurança, essenciais para a
confiança no mundo digital.
• Inteligência Artificial e dados.
• Cultura digital e competitividade, essenciais
para ter organizações orientadas ao digital.
• Boas práticas em diferentes setores: energia,
saúde, transportes, segurança, ...
• Os impactos dos Big Data nas Smart Cities e
nas organizações.

• Generalização do digital na Saúde.
• A telemedicina e a teleconsulta: elementos
fundamentais da continuidade sanitária/social.
• Os desafios da governança e da gestão de
dados de saúde.
• Exemplos de implementação na Europa de
políticas e projetos em torno da noção de
“territórios saudáveis e digitais”.
• Um caso de estudo particular de saúde
pública: os cuidados e o bem-estar dos idosos
como parte de seu percurso de vida e de
cuidados.

Nota: utiliza-se as expressões “smart city” e “smart cities” como forma abreviada do conceito “vilas, cidades, territórios e organizações inteligentes”.
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Organização da Formação
- A formação tem como público alvo os municípios e seus agrupamentos, assim como
também as empresas e as suas estruturas associativas.
- A formação pode ser organizada em função dos interesses e das necessidades dos
municípios e territórios envolvidos.
- A formação tem uma duração de 5 dias, num total aproximado de 40 horas e está
desenhada para grupos de 20 participantes.

- Será entregue diploma de participação e materiais de leitura complementar a todos os
participantes.
- A formação será ministrada por especialistas internacionais de referência, em Português
maioritariamente, havendo no entanto alguns módulos em inglês. Havendo necessidade,
pode incluir-se tradução/interpretação simultânea dos módulos em inglês.
- A formação inclui a disponibilização de apoio, à distância, durante 6 meses a contar da
data da formação, para esclarecimentos de dúvidas e outras informações que venham a
ser suscitadas.
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Cofinanciamento da Formação

A formação é cofinanciada pelo EIT (European Institute of Innovation and Technology),
um organismo independente da União Europeia, criado em 2008 para proporcionar
inovação em toda a Europa.
O EIT reúne as principais organizações empresariais, educativas e de investigação para
formar parcerias transfronteiriças dinâmicas, denominadas Comunidades de Inovação.
Cada uma delas dedicada a encontrar soluções para um desafio global específico.
As Comunidades de Inovação do EIT desenvolvem produtos e serviços inovadores, criam
novas empresas e formam uma nova geração de empresários, assumindo como missão a
capacitação para a inovação, levando empresários de toda a Europa a transformar as suas
melhores ideias em produtos, serviços, empregos e crescimento.
O EIT está integrado no programa Horizonte Europa e financia ações de inovação e
empreendedorismo em diversas áreas como mobilidade, energia, dados, materiais, …
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Custo por participante
- O custo da formação por participante é de 500 Euros (isento de IVA*).
- Este custo, que representa menos de um terço do custo real, inclui as despesas relativas
ao apoio durante 6 meses, assim como as despesas de deslocação dos especialistas
estrangeiros (Alemanha e França) para ministrar a formação.
- Para poder beneficiar do cofinanciamento do EIT, a entidade promotora da formação
deverá dirigir uma Carta de Intenção (LoI) à Bable - entidade organizadora da
formação e parceira da IPI Consulting Network para os mercados português e francês.

Realização da Formação
- A formação será realizada, previsivelmente, em novembro ou dezembro de 2021.
- A entidade promotora da formação deverá assegurar a disponibilização de sala e de
meios audiovisuais para apoio (p.ex. videoprojector para apresentação de PowerPoint).
* Isenção de IVA prevista no n.º 1 do artigo 138.º da Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro de 2006, o qual corresponde, na legislação portuguesa,
ao artigo 14.º do RITI. Ainda pelo facto do contraente ser uma empresa alemã (Bable), ao abrigo da Lei Alemã § 4 Nr. 7 UstG / article 151 MwStSystRL.
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Equipa

Carlos
Medeiros

Catherine
Ledig

António
Pinheiro

Mário
Barroqueiro

Alexander
Schmidt

Miguel
Mosca

Shannon
Macika

Ronaldo
Valentim
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Equipa

Carlos Medeiros

Alexander Schmidt

Doutorado em Antropologia Social e Pós-Doutorado em
Inovação e Empreendedorismo, deu aulas em Portugal,
nos EUA e em França. Presidente da IPI Consulting
Network e da IPI Portugal.

Doutorado em Economia e Modelos de Negócio para
Energia. Foi uns dos diretores do EIT Urban Mobility na
área da replicação de soluções em cidades inteligentes.
CEO e Fundador da Bable.

Catherine Ledig

Shannon Macika

Professora Associada na Universidade de Estrasburgo,
especialista em economia digital, e-health e
desenvolvimento sustentável. Sócia da IPI Consulting
Network e Presidente da IPI França.

Licenciada em Saúde e Sociedade na Universidade da
Pennsylvania (Philadelphia, USA) e Mestre em Saúde
Pública na The George Washington University
(Washington, D.C., USA). Consultora permanente na BABLE
na área da Saúde, Planeamento e Certificação de dados.

António Pinheiro

Miguel Mosca

Engenheiro Mecânico pela Universidade de Lisboa, foi
Diretor-Geral da Indústria e Conselheiro Técnico Principal
na Representação Permanente de Portugal na UE. VicePresidente da IPI Consulting Network.

Licenciado em Engenharia Mecânica e Mestre de duplograu em Energia para as Cidades Inteligentes. Consultor
permanente na Bable na área do desenvolvimento das
Cidades Inteligentes.

Mário Barroqueiro
Mestre em Geografia e Planeamento Regional e Local pela
Universidade de Lisboa. Consultor permanente na IPI
Consulting Network na área da Gestão de Projetos.
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Ronaldo Valentim
Mestre em Engenharia Química e Qualidade do Ar, de
Resíduos Sólios e Saneamento. Consultor permanente na
Bable na área do desenvolvimento de produtos e projetos.

Para uma transformação digital com sucesso
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