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As cidades, nomeadamente 
cidades de média dimensão, 
como o Porto, onde a maioria dos 
cidadãos europeus vive, têm vindo 
a assumir um papel cada vez mais 
preponderante no desenvolvimento 
da Europa. Este facto é relevante 
pois demonstra a importância e o 
papel que cidades como o Porto têm 
quando o senso comum diria que 
apenas em grandes cidades existe 
a capacidade de alterar 
paradigmas, Esse papel, 
queremos assumi-lo! 

FILIPE ARAÚJO 

Vereador Pelouro de Inovação 

e Ambiente da câmara municipal do Porto 

Queremos que, no Porto, se possam 
desenhar as soluções de futuro que 
vão ao encontro dos anseios dos ci-
dadãos, com alta replicabilidade, pe-
lo fato de ser uma cidade de média 
dimensão como a maioria das cida-
des no espaço europeu. Tendo sem-
pre em linha de conta que uma cida-
de interessante e competitiva faz-se 
olhando para a sua componente so-
cial, providenciando condições para 
todos, para a sua componente cultu-
ral, valorizando o que nos distingue 
e nos torna autênticos e o seu desen-
volvimento económico. 

O Porto tem revelado um dina-
mismo excecional, pelo empreende-
dorismo que é quase genético, pela 
dinâmica das suas instituições, no-
meadamente dos centros de conhe-
cimento, pelo crescimento das suas 
empresas ou pela atração de outras, 
mas também pela forte dinâmica 
cultural, fator essencial quando fa-
lamos de uma Europa de cidades on-
de a competição entre elas é cada vez 
maior. 

Quando queremos competir con-
vém começar por perceber o que os 
cidadãos querem. Nesse sentido, 
lançámos o "Desafios Porto", no ano 
passado. Um programa que tem o in-
tuito de resolver problemas da ci-
dade, identificados pelos cidadãos, 
providenciando soluções tecnológi-
cas, desenvolvidas pelas start-ups. O 
"Desafios Porto", agora na sua fase 
final, recebeu mais de 300 proble-
mas e mais de 100 empresas apre-
sentaram soluções para os resolver. 
No entanto, o projeto só faz sentido 
com o envolvimento do tecido em-
presarial. Foi fundamental o empe-
nhamento dos parceiros: NOS, EDP, 
CEIIA e E&Y. Conseguimos, assim, 
alcançar o objetivo de promover a li-
gação entre cidadão e a comunidade 
de empreendedores. A cidade ficará  

dotada de soluções e as empresas de 
demonstradores. 

O Porto deve apresentar-se ao 
mundo empresarial, como laborató-
rio vivo onde soluções de empresas 
podem ser testadas dando resposta a 
problemas concretos, sendo um dos 
principais vetores da nossa estratégia 
de inovação. A cidade do Porto, até 
pela sua dimensão, mas também mui-
to pela qualidade do seu ecossistema, 
tem condições para desenvolver no-
vas soluções e testá-las à escala ur-
bana. O melhor exemplo talvez seja o 
projeto "Future Cities", que permitiu 
desenvolver a maior rede veicular do 
mundo, e que, no primeiro ano, teve 
mais de 250 000 utilizadores únicos 
a usar o Wi-Fi nos mais de 400 auto-
carros da frota dos STCP, assim com 
uma rede de sensores de mobilidade 
e ambientais. 

Os dados gerados pela cidade, 
seja por pessoas, seja por veículos, 
sensores, semáforos, outro qualquer 
tipo de dispositivo, assumem hoje 
uma importância fundamental para 
sua gestão. No entanto, estes dados só 
serão úteis se os tornarmos em ver-
dadeira informação. 

O grande desafio para as cidades, 
no qual tudo comunicará e será fonte 
de dados (Internet of Things), passa-
rá por tratar e integrar esses dados. 
No Porto, para responder a este de-
safio foi criado o Centro de Gestão 
Integrada, que se assume como um 
centro nevrálgico da cidade, onde 
têm assento várias entidades, servi-
ços municipais e onde são agregados 
dados de todas as proveniências, ge-
rando informação, permitindo uma 
gestão proactiva, planeada e integra-
da. Em pouco tempo, os ganhos em 
termos de operação são já visíveis, 
apenas com a aproximação de fontes 
de informação distintas. 

Não podia finalizar este artigo, 
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sem falar mais concretamente da di-
nâmica de empreendedorismo que 
existe e no caminho que penso que a 
cidade deve assumir como um todo e 
o município como facilitador. 

Nos últimos anos no Porto, nasce-
ram centenas de start-ups, muitas na 
UPTEC- Parque de Ciência e Tecno-
logia da Universidade do Porto. Por 
outro lado, tivemos novos programas 
de dinamização de ideias e projetos 
como o "Porto Design Factory", do 
Instituto Politécnico do Porto ou co-
mo o "Startup Pirates", que se expan-
diu para o resto do mundo. 

O processo de Stand-up até ao 
Start-up está portanto muito bem 
preenchido e tem sido assegurado 
quer por entidades públicas quer por 
privados. Mas o Porto e a sua região 
têm-se caracterizado também por um 
forte crescimento no número de em-
presas que conseguiram desenvolver-
-se, as denominadas Scale-Ups. Esta-
mos a falar de empresas com elevado 
crescimento e potencial de criação de 
emprego. Assim, penso que o desen-
volvimento económico do Porto passa 
por potenciar estas empresas e outras 
que, ainda na fase de start-up, têm 
condições para escalar. Nesse sentido, 
foi lançado o Manifesto Scale- Up Por-
to em conjunto com vários parceiros. 

O Scale-Up Porto dísponibili-
zará um conjunto de instrumentos, 
nomeadamente uma plataforma de 
capacitação em gestão para as star-
t-ups focada em transformá-las em 
Scale-Ups; apoio à instalação de em-
presas no centro da cidade e suporte 
à sua internacionalização, estando a 
ser criada uma rede de cidades Scale-
- Up.Em Maio, realizar-se-á uma con-
ferência internacional com o tema 
Scale-up for Europe, organizada pela 
EBAN (European Business Angel Net-
work), associação que reúne mais de 
150 organizações de investidores. sc  


