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Cidades Digitais:
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Digital
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Objetivos

• Melhoria da gestão pública e dos serviços à população
• Transparência nas ações
• Democratização do acesso à internet
• Construção de conhecimento e informação
• Apoio ao desenvolvimento local



Características

• Infraestrutura óptica conectando pontos de governo e 
pontos de acesso público;

• Aplicativos de governo eletrônico: Saúde, Educação, 
Tributário e Financeiro;

• Hospedagem de aplicativos em nuvem;
• Formação de servidores e da população.



Região Norte:
13 Piloto
34 PAC

Região Nordeste:
34 Piloto
119 PAC

Região Sudeste:
14 Piloto
68 PAC

Região Sul:
15 Piloto
24 PAC

Região Centro-Oeste:
1 Piloto
17 PAC

Municípios 
contemplados 

Chamada 2012

Projeto Piloto – 77 
municípios

Chamada 2013
PAC – 262 municípios



Status de implantação

Piloto PAC
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Em implantação

Finalizadas Toledo - PR

Ministério das Comunicações lança oficialmente o Programa Cidades Digitais em Toledo. - 10Youtube.com.mp4


Network

Communications

Public Safety

E-Gov services (Public Admin., Health Care, Education)

Advanced Solutions (Energy, Smart Grid, ITS)
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Programa Brasil Inteligente

• Decreto 8776 de 11 de maio de 2016
• Objetivos

I - expandir as redes de transporte em fibra óptica;

II - aumentar a abrangência das redes de acesso baseadas em fibra óptica nas áreas urbanas;

III - ampliar a cobertura de vilas e de aglomerados rurais com banda larga móvel;

IV - atender órgãos públicos, com prioridade para os serviços de educação e de saúde, com 

acesso à internet de alta velocidade.

V - ampliar a interligação com redes internacionais de telecomunicações;

VI - promover a implantação de cidades inteligentes;
VII - promover a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação em tecnologias móveis de quinta 

geração;

VIII - fomentar o desenvolvimento e a adoção de soluções nacionais de internet das coisas e 

sistemas de comunicação máquina a máquina;

IX - promover a capacitação e a qualificação profissional em tecnologias da informação e 

comunicação; 

X - disponibilizar capacidade satelital em banda larga para fins civis e militares; e

XI - expandir redes de transporte em fibra óptica na Amazônia por meio de cabos subfluviais.



Minha Cidade Inteligente

• Portaria 2.111 de 11/05/2016 - processo de habilitação e seleção 

de propostas para o Projeto Minha Cidade Inteligente 

• Edital 214/2016 – Seleção de projetos de Cidades Inteligentes 

para o Exercício 2016

• 356 municípios manifestaram interesse 

• 172 municípios concretizaram proposta

• Expectativa de orçamento R$ 100 Milhões

Tipo de município População Valor máximo

Grande Maior que 1 milhão de habitantes Até 20% do orçamento total

Médio Entre 100 mil e 1 milhão de habitantes No mínimo 50 % do orçamento total

Pequeno Menor que 100 mil habitantes No mínimo 30% do orçamento total



Smart City
Applications: 

Education, Health, 

Public Management



Residencial

Entretenimento

Business

Seguro

Eficiente

Sustentável

Agradável

É crucial que a cidade não

só atraia pessoas, mas 

que as retenha por longo

tempo.

Local de Trabalho 

eficiente, prático de se 

chegar e “elástico” 

para expansões.

Sistemas de Segurança Pública consistem 

primariamente em um sistema 

centralizado de vigilância e Sistemas de 

Resposta a Emergências

A Cidade deve ser

um lugar agradável

para se viver,

trabalhar e visitar.

Smart City



Parcerias para 
manutenção da rede 
e capacitação

Concessão de uso

• Secretarias de Estado de C&T
• Empresas Públicas de TI
• Instituições de Ensino Superior 

• Exploração comercial de parte da rede: 
contrapartida manutenção e  operação

• Compartilhamento da rede com 
instituições  públicas, provedores 
comunitários

Formação de 
Consórcios Públicos

• Gestão compartilhada
• Redução de custos

Sustentabilidade





Contato 

Secretaria de Inclusão Digital
Ministério das Comunicações

cidades.digitais@comunicacoes.gov.br

(61) 2027 6385


