Fundação Smart City
Smart Bairros
smart city is not about being rich or being big is about being smart
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Organização sem fins lucrativos



Fundada em 2018, pela eng. Loide
Monteiro embaixadora urbana da ONUhabitat cabo Verde, empresaria com mais
de 20 anos de experiencia em
planeamento urbano e desenvolvimento



Parceira para implementação dos ODS
através da promoção da inovação urbana



Áreas de atuação:
Áreas de atuação

Quem Somos?
Fundação smart city
Cabo verde

❖ - Investigação
❖ - Desenvolvimento de competências,
capacitação e empoderamento social
❖ - Incubação
❖ - Eventos

Desafios / Oportunidades Globais

Porquê este
projeto?
Fundação smart city
Cabo verde



Covid 19



Crescimento demográfico



Desenvolvimento sustentável



Mudanças climáticas



inclusão



Juventude e desemprego

Porquê este
projeto? (cont)
Cabo Verde visto no
exterior

Smart city que
Promovemos
Cidades 4S


Smart



Sustentável



Seguras



Sorriso



Criação de um ecossistema de partes
interessadas: Governos, cidadãos,
empresas, associações, ONG,
universidades, instituições internacional,
etc. ;



Dentro de um determinado território
(urbano); engajado em um processo de
transição sustentável;



Visando garantir o crescimento, a
prosperidade, o bem-estar econômico,
social e respeito pelos recursos naturais
desse território;



Utilização de tecnologias : Digitais,
engenharia, tecnologias híbridas, etc.,
como um facilitador, para atingir os
objetivos propostos

Dominios das Smart Cities

Pessoas Smart
Aposta no desenvolvimento de
competências e conhecimento das pessoas,
promover a criatividade para encontrarem
soluções para seus próprios problemas

Economia Smart
Conhecer o DNA da economia local, aposta
na tecnologia, inovação investigação e
empreendedorismo, oferecer oportunidade
e promover a riqueza local

Ambiente Smart
Proteção do ambiente, preservação da
biodiversidade, eficiência na gestão dos
recursos ambientais, promover o verde, a
vivencia interpessoal, espirito de
comunidade, a economia circular, a
redução de imissão de carbono

Eixos de Atuação (cont)

Mobilidade Smart
A mobilidade é um sector que afeta a
qualidade de vida das pessoas e que
promove o desenvolvimento deve ser
pensado de forma inclusiva, não pensar
apenas nos veículos, mas também para
bicicletas, pedestres, deficientes etc

Governação Smart
Responsivo, transparência, responsabilização,
BIG data, gestão geo-espacial, governar em
prol dos residentes, melhorar constantemente
os serviços públicos, integração da economia
social e ambiental com a participação das
universidades, sector privado e a população

Modo de Vida Smart
Celebrar a historia a cultura e natureza ,
segurança para os residentes, espaços
públicos alta qualidade, festival , eventos que
simbolizam os rituais e os valores e as
aspirações da comunidade; promover arte,
engajar artistas para enriquecer estética do dia
dia da cidade, vida saudável e desporto

3 – Projeto Smart Bairro

Transformação do Bairro
num bairro smart
Desafios
Transformar bairro num
Bairro Smart, capacitando e
transformando as pessoas,
fazendo com que elas próprias
contribuem para a
transformação do bairro em
parceria com a Governo centrat
e local

Solução
Criar um ecossistema que
permita esta transformação

Resultados








Aumentar o rendimento
económico do Bairro
Melhorar as competências e a
capacitação dos residentes do
Bairro
Melhorar os especto urbanístico e
ambiental do Bairro
Melhorar a segurança; saúde; e
equidade do género no Bairro
Ter Soluções Inovadora para
financiamento desta
transformação

Programa Smart Bairro
Objectivos

Bairro Smart e saudável

Ruas smart e saudáveis

Pessoas smart e saudável,
cidadania e voluntariado

Programa Smart Bairro
Etapas do projecto

Diagnostico do Bairro

Organizar da gestão
comunitária do bairro

Empoderamento do bairro
com conhecimento

Programa Smart Bairro
Etapas

Empoderamento do bairro
com economia

Empoderamento do bairro
com ambiente

Empoderamento do bairro
com vida saudável

Programa Smart Bairro
Atividades

Empoderamento do bairro
com segurança

Gestão do Projeto

Visibilidade do projeto

Atividades nos
bairros



Palestras e workshops e debates diversos
sobre o desenvolvimento do Bairro e das
pessoas do bairro



Ginástica comunitária



Programa de voluntariado no Bairro



Mascote do Bairro



Pintura ds casas



Pinturas urbanas



Espaços verde do bairro



Eventos culturais



Eventos de empreendedorismo



Eventos desportivos



Eventos para promoção de saúde e
ambiente saudável

3 – Piloto Smart bairro Safende
Ganhou um premio internacional de Smart city, foi selecionado para publicação de
uma revista internacional de smart cities

Transformação do Bairro
num bairro smart
Objectivo
Ter um bairro Smart, organizado em associação comunitária a partidária que consegue
identificar as suas fragilidade e suas potencialidade, e organizar uma equipa de pessoas
competentes para criar em um ecossistema que permite-lhe desenvolver projetos que possam
colmatar as fragilidades e potenciar as sua potencialidade tirando o máximo proveito das
tecnologias e das pessoas

Tem como objetivo transformar o bairro num Bairro 4s – Smart ; Sustentável; Seguro; Sorriso

Transformação do Bairro
Programas
Smart Governação

Smart Cidadão

Smart Economia

1. Comissão de gestão do bairro e
liderança comunitária
2. Diagnostico do Bairro
3. Difinição da visão do bairro
4. Portal amigos de Safende
5. Segurança e gestão de
emergência no bairro
6. Crowdfunding Smart Bairro
Safende
7. Radio comunitário
8. Jornal de parede comunitário
9. Definição do modelo de
monitorização e avaliação

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

Capacitação diversas
Promover criatividade
Digital Skills
Voluntariado
Desporto
Saúde

2.
3.
4.
5.
6.

Identificação de talentos do
Bairro
Empreender Safende
Acesso a internet
Centro de Incubação e
desenvolvimento de competências
Roteiro Turístico Safende
Crowdfunding

Transformação do Bairro
num bairro smart
Smart Ambiente
1. Melhorar especto urbano ( pintura
das casas; ruas arte urbana)
2. Iluminação publica
3. Limpeza do bairro
4. Monitorização dos resíduos sólidos
5. Ecopontos
6. Reciclagem
7. Criação de espaços verdes e hortas
urbanas
8. Criar espaços para actividades
culturais e de celebração do bairro

Smart Modo de Vida
1. Saúde
2. Desporto
3. Educação (e-learning e
investigação, inclusão
digital)
4. Cultura e património
5. Trabalho comunitário com
Crianças, Jovens,
Mulheres, Velhos, Homens

Smart Economia
1. Plano de mobilidade
2. Transporte
3. Acessibilidades
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Loide Monteiro
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