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É hoje uma realidade inquestionável a importância da 
inteligência urbana na construção das cidades. Cidades 
inteligentes, capazes de responder de forma integrada e em 
tempo real aos diferentes desafios urbanos, cidades 
promotoras de soluções inclusivas e eficientes na utilização 
dos recursos, mas também geradoras de valor acrescentado 
e criadoras de novos mercados.

Em simultâneo, de acordo com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) aprovados pelas 
Nações Unidas, é essencial tornar as cidades e os 
aglomerados humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis (Objetivo 11). Neste sentido, a implementação 
de estratégias e soluções de cidades inteligentes e 
sustentáveis desempenham um papel de extrema 
relevância na gestão das cidades.

O Programa de Formação Avançada em Cidades Inteligentes 
e Sustentáveis dirige-se aos responsáveis pela governação 
do território e das cidades e vilas que querem participar 
ativamente neste processo, em particular na criação de 
sistemas de planeamento e gestão inovadores no contexto 
da analítica urbana, que tiram partido dos mais recentes 
desenvolvimentos no campo da cidadania participada, dos 
dados abertos, da inteligência artificial, da computação 
móvel e da Internet das Coisas.

RESUMO OBJETIVOS
Esta Formação Avançada em Cidades Inteligentes e 
Sustentáveis tem por objetivo dotar os participantes de 
conhecimentos avançados na construção das cidades 
analíticas através do desenvolvimento de soluções 
inovadoras de recolha, processamento e análise dos dados 
do território, das organizações que nele desenvolvem as 
suas atividades e dos cidadãos que aí vivem, trabalham ou 
visitam, promovendo uma melhor governança em paralelo 
com uma cidadania mais ativa e participada.

Com o plano de estudos proposto, este inovador curso de 
especialização apresenta uma estrutura que combina as 
diversas áreas que suportam o desenho de estratégias de 
inteligência urbana com os desafios reais que a sua 
construção implica.

DESTINATÁRIOS
O Programa de Formação Avançada em Cidades Inteligentes 
e Sustentáveis tem como principais destinatários as 
autarquias da comunidade Intermunicipal (CIM) ou área 
metropolitana (AM) que pretendem adquirir competências 
em Smart Cities, alicerçadas nas mais avançadas tecnologias 
e metodologias de recolha, análise e tratamento de dados, 
decorrentes da transformação digital em curso e das 
oportunidades criadas pelo advento da inteligência artificial. 



PLANO DE ESTUDOS
O plano de estudos incluirá 10 das seguintes unidades 
curriculares (UC) disponíveis, a selecionar pela CIM/AM:

Unidades Curriculares

CIDADES INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS

GOVERNAÇÃO E ANALÍTICA URBANA

BIG DATA

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

PROTEÇÃO DE DADOS, SEGURANÇA E ÉTICA

MARKETING DIGITAL

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL MUNICIPAL

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA

GESTÃO DA INOVAÇÃO & DESIGN THINKING

AVALIAÇÃO DE IMPACTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

DIREITO E REGULAÇÃO DAS SMART CITIES

CASOS DE ESTUDO EM SMART CITIES E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

ORGANIZAÇÃO
O Programa de Formação Avançada em Cidades 
Inteligentes e Sustentáveis funcionará durante 4 
semanas, incluindo 10 unidades curriculares com a 
duração de 4 horas cada, que totalizam 40 horas.

As aulas serão lecionadas às sextas-feiras e sábados nas 
instalações da CIM/AM. 

A repartição semanal prevista da carga horária será de:
Sextas-feiras: 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00
Sábados: 9h00 às 13h00

Na última semana existirá apenas uma sessão na 
sexta-feira da parte da tarde, seguida de jantar de 
encerramento e entrega de certificados.

Propõe-se, sob a organização da NOVA IMS, que durante 
as 4 semanas de curso seja organizado um jantar 
semanal temático às sextas-feiras, com um keynote 
speaker de uma organização de referência na área das 
smart cities, sem custos adicionais para a CIM/AM .

NOTA: A estrutura da formação aqui apresentada pode ser 
adaptada, caso-a-caso, de acordo com as características, 
especificidades e necessidades de cada CIM/AM.

COORDENADOR
Miguel de Castro Neto   
é Professor Auxiliar e Subdirector da 
NOVA Information Management 
School (NOVA IMS), Universidade 
Nova de Lisboa, onde lidera a AD 
NOVA IMS, Associação para o 
Desenvolvimento da NOVA IMS, 
coordena o NOVA Cidade – Urban 

Analytics Lab e dirige a Pós-Graduação em Smart Cities.

Foi Secretário de Estado do Ordenamento do Território e 
da Conservação da Natureza nos XIX e XX Governos 
Constitucionais da República Portuguesa. Personalidade 
Smart Cities do Ano da Green Business Week 2017 / 
Fundação AIP. 

É fundador e Vice-Presidente da Data Science 
Portuguese Association, coordenador do Grupo Cidades 
e Ordenamento do Território da Plataforma para o 
Crescimento Sustentável e Presidente do Conselho de 
Curadores do Festival Terras Sem Sombra. É 
sócio-fundador da Agriciência, Consultores de 
Engenharia, Lda. 

Desenvolve o seu trabalho de investigação e ensino na 
área da Business Intelligence e das Smart Cities.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Número de Participantes
Esta formação contempla a participação de 15 a 20 
participantes.

Coordenação Científica
Miguel de Castro Neto

Certificado
A frequência do presente programa atribuirá um 
certificado de “Estudos Avançados em Cidades 
Inteligentes e Sustentáveis” emitido pela NOVA IMS. 

Orçamento
O valor do curso, a realizar em data a acordar, dependerá 
da estrutura da formação, suscetível de ser adaptada, 
caso-a-caso, de acordo com as características, 
especificidades e necessidades de cada CIM/AM.

NOTAS: 
Valor isento de IVA, ao abrigo do art.º 9º, nº 14 do CIVA;

Condições de pagamento: 50% na adjudicação e 50% até 
30 dias após a data da formação;

Proposta válida pelo período de 30 dias.
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Para mais informações, contacte:
Joana Aleixo: jaleixo@novaims.unl.pt


