
Existe um acordo global de que o 
principal objectivo das ‘smart cities’ é o 
de alcançar os objectivos energéticos da 
política “2020”(1) mas há falta de clareza 
sobre o que o conceito de “smart city” 
realmente significa.

De acordo com o Professor R. Laurini (2), 
não existe uma definição única. 
Ele considera os pontos de vista da UE e 
do arquitecto do MIT Senseable City Lab, 
Carlo Ratti.
O primeiro considera 6 variáveis: 
economia, mobilidade, ambiente, 
pessoas, habitável, governança (2). O 

segundo diz que uma smart 
city é tecnológica, 
interconectada, limpa, 
atractiva, confortável, 
eficiente, aberta, 
colaborativa, criativa, digital 
e verde. Estas variáveis 
mostram que as cidades e 
os cidadãos estão 
estritamente ligados. Não 
podemos falar das cidades 
sem considerar os seus 
habitantes e 
comportamentos. 
Um factor chave é a 
habilidade de influenciar 
pessoas, as suas escolhas e 
a forma como interagem com 
tecnologias.

Janette Webb (3), Professor de 
Sociologia, Energia e Comunidades na 
Universidade de Edinburgh, disse: “As 
autoridades locias têm um papel 
fundamental uma vez que contribuem 
para a reconstrução das economias 
locais (…)  Existe uma oportunidade de 
haver pessoas a colaborar em projectos 
maiores e significativos (...)
O papel dos cidadãos foi ainda 
destacado pelo presidente da Fondazione 
Legambiente Innovazione Andrea Poggio 
durante o evento Milan City of Expo: 
A metrópole criativa está a ficar mais 
inteligente, que decorreu em Milão em 

Janeiro: “Os cidadão são os 
protagonistas chave. Mas como 
podemos dar aos cidadãos a 
possibilidade de serem inteligentes?”
Municípios e autoridades têm de fornecer 
algumas opções inteligentes como 
por exemplo, o sistema de car sharing.
“Foi introduzido em Milão em 2001 
pela Legambiente e hoje experiencia 
um boom” Andrea Poggio explicou.

A combinação entre e-cars e car sharing 
pode tornar-se uma representação da 
transição de Milão para as ‘smart or 
intelligent cities’ e ‘smart citizens’.”

(1) Europe 2020 Strategy for smart, sustainable 
and inclusive growth and into the initiative 
‘Resource efficient Europe’. http://ec.europa.eu/
energy/strategies/2010/2020_en.htm
(2) Tecnologie ICT per le Smart City – Professor 
R. Laurini
(3) Smart City Dynamics – Inspiring views from 
experts across Europe – 
smartcitiesineurope.com

Principais objectivos das “Smart  Cities”: promover 
a inovação e novos comportamentos.

Graças às tecnologias e novas políticas, as cidades são cada vez mais sustentáveis. 

300,000
Sistemas de carregamento

sem fios para veículos elétricos 
irão  ultrapassar as 300.000 
vendas annuais em “2022”.

      Fonte: www.navigantresearch.com

Global challenges
need smart solutions.
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eBRIDGE “Drivers of change”.
O grande desafio da Áustria: 
e-car sharing em área rurais.

ebridge-project.eu

O Vereador da 
Câmara Municipal 
de Lisboa, Dr. 
Duarte Cordeiro 
respondeu a 
algumas 
questões sobre a 
cidade e os seus 
cidadãos.

Qual é a sua visão da cidade de Lisboa 
num futuro próximo? 
Sob a liderança do nosso Presidente, 
o Dr. António Costa, estamos a trabalhar no 
sentido de tornar a nossa cidade mais 
próxima das pessoas. Uma cidade que cria 
emprego e habitação nos seus limites, 
minimizando assim os movimentos 
pendulares. A cidade que as pessoas 
escolhem para viver, atraídas por um ciclo 
virtuoso contínuo de renovação e reabilitação 
urbana, emprego, crescimento económico e 
a melhoria da qualidade de vida.

Pensa que um veículo eléctrico tem 
a possibilidade de se tornar um símbolo 
de status, mais cedo ou 
mais tarde?
Em Lisboa estamos a fazer tudo ao nosso 
alcance para tornar o “mais cedo ou mais 
tarde” em “agora”, a começar pela nossa 
nova frota municipal de viaturas eléctricas.

A trabalhar para 
uma cidade 
mais prÓxima 
das pessoas.
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De 7 a 9 Maio, a cidade 
de Florença irá acolher a 
18a Conferência Europeia 
na Gestão da Mobilidade 
(ECOMM). 

O projecto eBRIDGE irá estar presente 
neste evento. 
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Em cidades pequenas e áreas rurais muitas 
pessoas dependem do automóvel particular. 
Este é o grande desafio do caso de estudo 
Austríaco, que se foca numa selecção de 
iniciativas de vários municípios.

Em Gaubitsch a maioria das viagens não 
pode ser feita de transporte público. 

Uma das principais acções é o Gaubitscher 
Stromgleiter, “um carro eléctrico para todos”. 
De modo a reduzir o número de famílias com 
dois carros, o município comprou um 
“segundo carro” – um veículo eléctrico 
localizado numa posição central. 

Por uma anuidade de 99 Euro, o veículo pode 
ser utilizado por apenas 0,10 €/km (para 
cobrir as despesas com electricidade, 
manutenção e seguro). 
A bateria tem uma autonomia de cerca de 
130 km. No primeiro ano o ”Stromgleiter” 
registou 22,000 km e permitiu poupar 2.8 ton 
CO2. Este veículo é actualmente partilhado 
por 29 utilizadores.
Este projecto recebeu um prémio da 
Dorferneuerungsverein (“associação 
municipal de regeneração”).

A vice-presidente do 
Dorferneuerungsverein, Doris Hartmann 
disse: “É um grande prémio para o nosso 
projecto e mostra que até um pequeno 
município com menos de  1,000 habitantes 
pode alcançar melhorias importantes.” 

Inspirado por Gaubitsch o município 
de Auersthal também começou uma 
iniciativa de e-car sharing — o projecto E-
Go. O objectivo é o de oferecer uma 
solução de E- sharing a todos os cidadãos 
de Auersthal. Mais informação em http://
www.lebenimdorf.at/e-GO/ 
(em Alemão). 

O governo das zonas baixas da Áustria 
percebeu que as soluções de mobilidade 
inteligente podem contribuir de forma 
significativa para a protecção do clima e 
ambiente, pelo que está a apoiar de forma 
crescente o e-car sharing entre pares em 
larga escala.

The Gaubitscher Strongleiter

Credit: G. Hartmann
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