“UrbanTec

Brasil

2017

–

Soluções

inteligentes para cidade melhores” é uma
conferência

internacional

que

pretende

discutir as melhores estratégias de
planejamento, gestão e investimento para o
desenvolvimento
urbano
sustentável
inteligente. A conferência será realizada no
dia 28 de setembro de 2017, no Centro
Cultural da Fundação Getulio Vargas (FGV),
no Rio de Janeiro.

A partir de apresentações das melhores
práticas
nacionais
e
internacionais,
prefeitos, administradores e planejadores
poderão compreender como utilizar as
inovações tecnológicas e sociais para tornar
as cidades mais eficientes e inclusivas. A
conferência debaterá uma ampla gama de
tópicos relevantes, com foco nos seguintes
temas-chave:

UrbanTec
melhores

Brasil 2017 buscará apresentar
práticas
para
minimizar
as

vulnerabilidades social, econômica e ambiental e
elegeu-se como foco as cidades de médio e
grande porte, definidas segundo sua população
(100.000
a
1.000.000
de
habitantes),
oferecermos alternativas de soluções inovadoras
e criativas e oportunidades de investimentos.
Esses novos centros dinâmicos atualmente têm
as maiores taxas de crescimento, mantendo
bons índices de desenvolvimento humano e



Resiliência;



Energias Renováveis e Iluminação
Pública;

qualidade de vida. Uma vez que o seu
desenvolvimento é ainda administrável nesse



Mobilidade Urbana;

estágio, projetos urbanos sustentáveis podem



Planejamento e Sustentabilidade;



Sistemas de Inovação e
Financiamento.

ser realizados com menores custos de
implementação, especialmente se a intervenção
for planejada e demandas urbanas antecipadas.
Após as eleições de 2016, os prefeitos e
gestores das cidades têm a possibilidade de
atrair investimentos para planejar ações de
melhoria urbana para a implementação de
sistemas de infraestrutura, mobilidade, energia
e saneamento sustentáveis para que as
próximas gerações possam viver em centros
urbanos muito mais habitáveis.
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Em cidades ao redor do mundo, novas formas de promover o
planejamento urbano estão mudando a natureza as formas de
construir a cidade, as relações entre o governo local e os cidadãos,
para uma gestão urbana mais aberta e inclusiva. Uma preocupação
presente a todas as cidades são os impactos climáticos e a
capacidade das cidades de resiliência. Esta sessão tem um olhar
mais atento aos acordos institucionais, incentivos e recursos que
tornam possível a inovação nas cidades. No campo da mobilidade,
propõe-se o debate de oportunidades e desafios e discute a melhor
forma de introduzir novas ferramentas de gestão em procedimentos
tradicionais do planejamento da mobilidade urbana.
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Como os diferentes setores sociais, empresas, moradores e gestores
da cidade, podem gerenciar buscar soluções de energia renovável
para diminuir os impactos ambientais locais e globais? Como
incentivar e financiar projetos de geração de energia elétrica de fontes
renováveis no meio urbano? Quais as soluções para ampliar a rede e
diminuir custos com a iluminação pública? Esta sessão pretende
apresentar melhores práticas e inovações tecnológicas, de
planejamento e de financiamento de cidades do Brasil e do exterior,
que podem ser consideradas modelos de sucesso para ganhar escala
e serem replicados.
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A ser definido

As cidades de todo o mundo enfrentam novos desafios que requerem
uma nova abordagem para servir melhor as comunidades e os
cidadãos. Os recursos limitados tornam necessário aumentar a
eficiência e fazer mais com menos, ao mesmo tempo que precisa
melhorar os serviços e a segurança dos cidadãos. Para fazer isso,
muitas cidades estão se voltando para a digitalização. Esta sessão
discutirá o impacto que a transformação digital tem nas cidades e as
melhores práticas para a implementação estratégica de soluções que
podem acelerar essa transformação digital usando soluções de Smart
Cities e de Internet das Coisas (IoT).
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O alcance e a qualidade da infraestrutura de uma cidade, bem como
os investimentos e as parcerias público privadas, determinam
essencialmente a eficiência e o alcance dos projetos. As dificuldades
na elaboração de projetos e nos processos de contratação. Como
oferecer garantias aos agentes de financiamento? Como identificar os
investidores para negócios inovadores? Quem pede o financiamento:
o empreendedor ou a administração municipal?
MODERAÇÃO:
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