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TECNOLOGIA 

As cidades precisam dos cidadãos 
para serem inteligentes 

Do mundo académico e do poder local chega uma certeza: é preciso 
que os cidadãos tenham conhecimento das inovações que estão a ser 
desenvolvidas. Só assim as cidades se poderão tornar inteligentes. 

A cidade de Cascais acolhe esta quarta e quinta-feira a conferência sobre energia e mobilidade nas -cidades inteligentes". 
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A cidade produz 
muita informação 
que não 
conhecemos. Vá 
perguntar ao Airbnb 
como é que a cidade 
está hoje e daqui 
a duas semanas. 
Nenhum de nós 
conhece isso. 
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c ascais diz-se uma cidade 
inteligente há 650 anos. 
Pela tecnologia, mas so-

bretudo pelas decisões tomadas para 
tornar mais eficiente a utilização dos 
recursos. Esta quarta e quinta-feira, 
é duplamente "smart": acolhe a con-
ferência "Energy and Mobility for 
Smart Cities". 

No primeiro dia de trabalhos, 
uma certeza fixou-se: a tecnologia 
está bastante desenvolvida e o seu 
ritmo de evolução é crescente. Onde 
está então o verdadeiro desafio des-
te sector? Nos comportamentos dos 
cidadãos. "Precisamos de estratégias 
que motivem as pecsnas a participar 
e a fazer parte deste movimento de 
sustentabilidade", posiciona David  

Rua do INESC TEC. O poder local -
pelo menos em Lisboa e Cascais - 
diz-se disposto a ajudarnessa divul-
gação e a criar parcerias. 

Paulo Ferrão, do Instituto Supe-
rior Técnico, complementa a ideia. 
"Se for um movimento civil que for 
apoiado, se calhar istoé capaz de fun-
cionar melhor". O que importa é fa-
zer chegar aos cidadãos o que de 
mais recente se atingiu na investiga-
ção e na indústria 

Cientes que este é um processo 
de gerações e que existem desigual-
dades sociais no acesso a estas tec-
nologias, não fica esquecida a"enor-
míssima oportunidade" de negócio 
- e de criação de emprego - que este 
novo paradigma representa. "É algo 
a que a sociedade tem que se agarrar 
e ficar entranhada", diz o presiden-
te de ('catai s,  Carlos Carreiras. 

Já do Porto chega a ideia de que 
toda a informação que permite este 
processo está acessível. Basta apro-
veitá-la."Acidade produz muita in- 

formação que não conhecemos. Vá 
perguntar ao Airbnb como é que a ci-
dade está hoje e daqui a duas sema-
nas. Nenhum de nós conhece isso", 
exemplifica o vereador Filipe Araú-
jo. No fundo, a monitorização tem de 
se tornar mais fina. 

Consumos de água ou electri-
cidade, tratamento de resíduos, so-
luções "verdes" de mobilidade. 
Tudo pode ser controlado a partir 
de uma simples aplicação no tele-
móvel. Aqui coloca-se uma ques-
tão, de resposta difícil: até que pon-
to se invade a privacidade? "As pes- 

As "smart cities" 
são portunidade 
de negócio 
e de criação 
de emprego. 

' soas estão cada vez mais disponí-
veis para que as plataformas deci-
dam por elas", acredita Vladimiro 
Feliz do CEi iA, antevendo uma in-
versão da resistência. 

Uma "smart city" tem de estar 
virada para as pecR~, não pode ser 
apenas um atractivo turístico. Daí 
que o temados transportes públicos 
acabe sempre porvir parar à discus-
são, seja a Norte ou a Sul. 

"Não podemos olhar para uma 
cidade que não tenha transportes 
públicos eficientes", assegura Filipe 
Araújo. Já o colega de Lisboa, José 
Sá Fernandes, mostra-se "muito 
contente" com a reversão do proces-
so de subconcessão da Carris e do 
Metro a privados. 

"Íamos ter as mesmas frotas e 
carreiras, o mesmo horário" duran-
te o período de oitó anos, realçou o 
vereador da Câmara de Lisboa para 
demonstrar que, sem alterações a 
esse nível, não será possível atingiro 
pilar "verde" na capital. tu 


