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Cidades Inteligentes, são as que estão dando os primeiros passos na crescente revolução de 
"objectos" e "coisas" divinalmente interligadas, com o objectivo de criar um lugar, que 
funcione com maior eficácia e sustentabilidade, melhorando, melhorando os transportes, a 
energia, o tratamento dos resíduos, o crime, a segurança e todas as outras coisas, que fazem 
com que uma cidade seja simultaneamente extraordinária e frustrante. 
Cidades Inteligentes, fazem uso de sensores embutidos nos transportes, energia e outros 
sistemas, para criar aplicações e serviços que dêem sentido a toda a informação gerada, 
promovendo eficiências, que procuram desenvolver as interligações humanas (e de 
objectos) na cidade,  que de outra forma  seriam complexas. 
 
Como se pode concretizar este objectivo numa pequena cidade como Guimarães? 
Apesar dos sistemas para cidades inteligentes estarem a ser experimentados em várias 
grandes cidades de todo o mundo, Guimarães tem a oportunidade de se tornar uma cidade 
inteligente, mais inteligente, devido ao seu tamanho e personalidade. Será mesmo possível 
aplicar a teoria que afirma tornar uma cidade pequena, mais inteligente? 
Para Guimarães,uma pequena cidade de 160.000 habitantes, no norte de Portugal, poderá 
oferecer um caminho a seguir, não copiando o que se faz noutras cidades inteligentes , mas 
construindo sobre as suas próprias características. 
Guimarães é por vezes, referida como o berço da nacionalidade Portuguesa e orgulha-se do 
peso desta sua oferta cultural. 
Em 2008, foi considerada a segunda cidade do país, em oferta de qualidade de vida. 
Estes atributos e o foco nos seus habitantes, constituem o coração deste projecto. 
Este, desenvolvido em conjunto, com um grupo de consultores de diversas áreas, procura 
trazer uma nova perspectiva ao desenvolvimento da cidade, partindo da sua identidade 
Histórica e orgulho na sua cultura, para a construção de uma cidade inteligente, centrada 
nas pessoas. 
Segundo um dos consultores: "Cidades inteligentes, são cidades inteligentes, porque os seus 
cidadãos encontraram novos caminhos para o desenvolvimento e interligação assim como 
deram  sentido aos seus próprios interesses." 
 
Sumário dos contributos de especialistas pode seer encontrado nesta página on this page. 
 
PROJETO CENTRADO NAS PESSOAS 
( Human-centred design) 
 
Este conceito de projecto para desenvolvimento de cidades inteligentes, não é novo. No 
entanto, não é frequente que um projecto seja centrado nas pessoas, durante prolongados 
períodos de tempo.Normalmente, só uma pequena parte do projecto de desenvolvimento 
de uma cidade, tem como foco o ser humano e unicamente no que respeita uma pequena 
parte dos processos tecnológicos. 
 
Usman Haque, num artigo recente, na revista "Wired", escreve sobre o desafio que envolve 
o desenvolvimento de uma cidade, focado nas pessoas: " Nós, cidadãos, criamos e recriamos 
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a cidade com todos os passos que damos, as conversas que temos, o aceno ao vizinho, o 
espaço que habitamos,a estrutura que erguemos,a transacção que fazemos. A cidade 
inteligente, deve ajudar-nos a desenvolver estas ligações. A "inteligência" das cidades 
inteligentes, não será orientada por ordens emanadas, através de computadores de ficção 
científica, por um invisível governo central, ditando, de longe, as acções da população. As 
cidades inteligentes, serão inteligentes, porque os seus cidadãos encontrarão uma maneira 
de melhorar, interligar e dar sentido aos seus conhecimentos." 
 
Guimarães, Cidade Aberta, é uma versão, ao vivo, deste processo, proporcionando um 
fórum, através do qual, cidadãos, negociantes, académicos, artistas e políticos, podem 
colaborar no desenvolvimento de novos modos de trabalhar e de viver na cidade. 
Mas, quando se dialoga com as pessoas, em Guimarães, emerge de imediato, a sua antipatia 
pela tecnologia. Crêem, que a introdução dos sistemas "inteligentes", será feita às custas do 
"humano". Na pior das hipóteses, há a convicção de que todo o tipo de mudança, terá como 
consequência o detrimento de tradições seculares de uma pequena e ferozmente orgulhosa 
cidade. 
 
(Um  filme sobre a cidade ilustra este ponto de vista) 
  
O desafio ,neste sentido, não é tecnológico; é o desenvolvimento de sistemas e tecnologias 
inteligentes, centrados nas pessoas. Mais: tem a ver com  atitude e confiança. 
 O projecto concretiza-se pela realização de várias actividades, que permitem às pessoas 
falar, expor os motivos da sua relutância. Porque se preocupam? O que temem perder? O 
que pensam que a tecnologia orientada irá prejudicar?  
Simultaneamente, explora o que há de especial acerca da sua cidade: o que mais amam 
nela? O que gostariam de melhorar? 
 
A ESSÊNCIA DE UMA CIDADE 
(The essence of a city) 
A resposta a esta questão está bem ilustrada no projecto apresentado no filme acima, com o 
cartaz "nariz digital" (digital nose), onde, através de um dispositivo digital, com o formato de 
nariz, foi possível transportar e comunicar às pessoas, a essência de uma cidade, usando 
algo real, mas efémero e muito humano sobre Guimarães. 
Este projecto realçou, que adoptar as mudanças, não implica perda na interacção humana, 
que é a essência da vida desta cidade. 
Um projecto relacionado está ilustrado neste link : link to design fiction , que destaca o 
modo como um workshop de "Design Fiction", permite aos participantes compreender o 
valor do trabalho em conjunto, para criar novos projectos e aplicações que possam valorizar 
o que na sua cidade, já por eles é amado. 
 
JOGOS E FLEXIBILIDADE 
(Play and Resilience) 
Estes projectos ilustram a forma lúdica, pela qual as pessoas estão a ser levadas para um 
processo de co-organização de várias aplicações e serviços inteligentes. Trata-se de um 
processo orientado, que encoraja a experimentação, o jogo e que mostra como a mudança 
pode, na realidade, realçar o que é realmente importante numa cidade. O objectivo é levar 
as pessoas a criar pequenos sistemas inteligentes , convidando quem quiserem para falar 
sobre os assuntos que pretenderem. 
Guimarães, Cidade Aberta, está a colocar as pessoas resistentes à mudança, no centro deste 

http://watershed.co.uk/opencity/commissions/commission-3/
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projecto da cidade inteligente. Colocando-os aí, fará com que tudo o que possa surgir, seja 
mais robusto, flexível e muito mais adequado aos objectivos. 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------- 

 
Este trabalho (Pequenas Cidades mais Inteligentes por Graham Hitchen) foi encomendado pela 
Watershed como parte da Cidade Aberta, um projeto que faz parte do Programa Cidade (City) para 
Guimarães, Portugal - Capital Europeia da Cultura em 2012. 
 
Como parte da vertente Cidade Aberta, a Watershed tem organizado uma série de intervenções 
artísticas, além de encomendar peças de pensamento que irão explorar o conceito de abertura em 
relação ao desenvolvimento da cidade. Cidade Aberta oferece a oportunidade a Guimarães para 
estabelecer um papel de liderança para o desenvolvimento do conceito de cidade aberta. É um 
programa de intercâmbio de conhecimento que vai ajudar a redesenhar abordagens para a 
construção de cidade e mudar os caminhos como planejamos, prestamos serviços e envolvemos as 
comunidades. 
 
Este trabalho será publicado on-line e apresentado em Guimarães, fornecendo o contexto e o 
conteúdo para um simpósio a ser realizado na cidade em novembro de 2012. 
 
 www.watershed.co.uk/opencity 
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