SHARING
CITIES
O QUE É?
O Projeto-farol Sharing Cities pretende testar uma
nova abordagem para criar cidades inteligentes.
Promovendo a cooperação internacional entre a
indústria e as cidades, o projeto procura desenvolver
soluções acessíveis, que resultem em soluções
comerciais, com elevado potencial de mercado, para
as cidades inteligentes.
Os parceiros do projeto vão trabalhar com a Parceria
Europeia de Inovação para Cidades Inteligentes e
Comunidades e com outros consórcios ‘farol’.
O projeto Sharing Cities permite o envolvimento do
cidadão e a cooperação a nível local, reforçando a
confiança entre as cidades e os cidadãos.
O projeto, que abrange mais de 100 municípios
por toda a Europa, dispõe de 24 milhões de euros,
provenientes de fundos comunitários, e procura
atrair 500 milhões de euros em investimento.

ESTÁ PRONTO PARA FAZER A
DIFERENÇA? CONTACTE-NOS

CONSTRUIMOS CIDADES INTELIGENTES

Coordination: Nathan Pierce
Programme Director, Greater London Authority
pmo@sharingcities.eu
Communication: Bernadett Köteles-Degrendele
Smart cities project coordinator, EUROCITIES
bernadett.degrendele@eurocities.eu
Equipa de Coordenação Smart City Lisboa:
Rui Franco, Coordenador
Nuno Xavier, Gestor de Projecto
Maria João Caneiras, Comunicação
smartcity@cm-lisboa.pt

www.sharingcities.eu
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PARCEIROS DO CONSÓRCIO
DIGITAL
GREENWICH

sociedade de reabilitação urbana

LISBOA - LONDRES - MILÃO
BORDÉUS - BURGAS - VARSÓVIA

QUEM SOMOS
35 parceiros, entre cidades, representantes da
indústria, ONGs e entidades do meio académico
• Coordenador: Greater London Authority
• Cidades ‘farol’: Lisboa - Londres - Milão
• Cidades ‘parceiras’: Bordéus - Burgas - Varsóvia

INSTYTUT
ENERGETYKI

Este projeto é financiado pelo
programa de pesquisa e inovação
European Horizon 2020, ao abrigo da
Convenção de Subvenção n.º 691895

MISSÃO
DAS SHARING
CITIES

PRINCIPAIS ATIVIDADES

As cidades selecionadas - Lisboa, Londres e Milão - vão
implementar soluções digitais urbanas e modelos de
cooperação. O Royal Borough of Greenwich em Londres,
a Porta Romana/Vettabbia em Milão e a Baixa de Lisboa
vão ter edifícios reabilitados, serviços de mobilidade elétrica
partilhada, sistemas de gestão de energia, postes
de iluminação inteligentes e uma plataforma de partilha
urbana envolvendo os cidadãos. As cidades parceiras,
Bordéus, Burgas e Varsóvia vão co-desenvolver, validar
ou implementar essas soluções e modelos.
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LOCAL
Reabilitação
Soluções infraestruturais para
de edifícios
zonas com eficiência energética,
mobilidade elétrica, reabilitação
de edifícios, instalação de
sistemas de gestão de energia
e-sustentabilidade energética
e postes de iluminação
inteligentes.
Partilha de
PESSOAS
Cidades inteligentes com
serviços orientados para o
utilizador e co-desenhados
em conjunto com o cidadão.

P ESSOAS

MILÃO

BURGAS

1	Agregar a procura e implementar soluções para cidades inteligentes
2 Produzir modelos inovadores comuns e reproduzíveis
3 Atrair investimento externo
4 Intensificar o crescimento e adoção de soluções para cidades inteligentes
5 Zonas-piloto de eficiência energética
6 Mudança de comportamentos em relação a fontes de energia renováveis locais
7 Promover novos modelos de mobilidade elétrica
8 Forte envolvimento com os cidadãos
9 Explorar ao máximo a informação da cidade
10 Promover a inovação a nível local, criar postos de trabalho e novas empresas

