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A génese de um Planeta Inteligente
Nos últimos 20 anos…

– Construímos uma rede de 

comunicações global de alta 

capacidade 

– Criámos uma população de mais de 

mil milhões de utilizadores de 

Internet 

– Adicionámos cerca de 4 mil milhões 

de telefones móveis

– Instalámos uma infinidade de 

sensores nas infraestruturas

– Inventámos os processos de negócio 

globais2



Planeta Inteligente – A ideia central
O planeta está instrumentado e na 

maioria das situações temos a 

informação necessária…

…em muitos domínios já não é 

necessário tentar adivinhar o que 

poderá acontecer no futuro…

…podemos extrair conclusões acerca 

do que acontece hoje e fazer boas 

previsões sobre o que irá acontecer 

amanhã.

O que vamos fazer com isto ?3



O conceito de Smarter Cities…

� Uma Cidade Inteligente potencia a criação de Talento
com o objetivo de gerar  valor acrescentado e tornar  a 
cidade mais eficiente, para o benefício dos cidadãos.

� Otimiza os recursos que tem disponíveis através da 
Inovação para ligar a infraestrutura física com as 
infraestruturas  sociais e de negócios

� Consegue criar uma Colaboração efetiva para um 
equilíbrio sustentável entre as necessidades sociais, 
económicas e ambientais 



Talento



Processo Cognitivo



EspecializaçãoEspecialização



Mobilidade Inteligente

Saúde

Energia

Ambiente
Água e Resíduos

Segurança Pública

Telecomunicações

Uma Cidade é um Sistema de Sistemas



Sustentabilidade  com Inovação e Colaboração….
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Redes 

Inteligentes

Empresas 

prósperas 

e inovadoras

Governação inteligente 

ao serviço da cidade

Cidadãos felizes, 

seguros e saudáveis

INOVAÇÂO

Transportes 
flexíveis

Abastecimento 
de água fiável

Banda larga para 
empresas e 

cidadãos

Energia 
sustentável

Formação 
contínua

Suporte para o 
envelhecimento 

Suporte às políticas 
sustentáveis

Mais 
segurança

Cidadãos mais 
saudáveis

Eficiência 
energética 
de edifícios

Economia a 
crescer

Cidadãos prósperos 
e contentes

$

$☺

Tratamento 
inteligente 
de resíduos
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Context: Some information about the cityContext: Some information about the city

3.2 Million

people
27,000 

City Council 

employees
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2.725
Lighting Command
Centers 

252,000
Street lights

50,224
Traffic lights

2,164
RegulatoryRegulatoryRegulatoryRegulatory switchboardsswitchboardsswitchboardsswitchboards

750,000
trees 329,414

garbage containers4,500
Kms of public streets

7,500
Ha of walkways and driveways

26.5
Million square meters of
green areas

2,000
Inspections day
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Difficulties and barriers

The size of the City

Services organization

Need of a global vision of the model

A restrictive economic scenario

The past fragmentation of services contracts



Common Modules RRHH

Citizen Relationship
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MiNT: IT Platform for management of public urban services

Utilities

Citizens

Government System

Integration SystemIntegration System

Konwledge Database

From de city to the citizens



Government Systems

Integration SystemIntegration System

Konwledge Database
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Information analysis and strategic decisions
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METRICS

Transactions

Detailed
information

Integrated
Repository of 
information

Information
to analysis

General Manager 
Analysis

Key 
Information

Dashboard MiNT
Government Área

navigation screensUSER 
PROFILES

INFORMATION 
STRUCTURE

GENERAL DIMENSIONS

Contract

Park

Spatial

Company

Time

DIM. ESPECÍFICS

DIM. ESPECÍFICS INDICATOR

DIM. ESPECIFICS INSPECTIONS

Tipo Inspección
Método Generación
Tipo entidad a Inspeccionar
Realizado empresa

Indicator Inspection

Contract Billing Inventory

AlertsAction

Avisos recibidos
Avisos cerrados
Avisos abiertos
Tiempo medio 
respuesta  
concesionaria avisos
Tiempo medio 
respuesta ciudadano 
avisos
Inspecciones 
planificadas
Inspecciones 
realizadas
Incidencias 
detectadas
Incidencias resueltas
Incidencias abiertas
Presupuesto Total
Importe Adjudicación

Tiempo medio 
respuesta 
concesionaria 
incidencias
Retraso resolución 
incidencias (%)
Presupuesto Base
Importe contratado
Importe a pagar
Importe 
Facturación 
Importe Descuento 
Actuaciones 
programadas
Actuaciones 
ejecutadas
Actuaciones en 
curso
Resultado 
provisional

Public Service

Date Priority

CITIZENS

MiNT Analitic model 

navigable reports

predefined reports
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The value of the information
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Citizens

Strategic level

of City 

Council.

Operational level: 

management in the 

city (Service 

companies and 

Depts Town Hall)

New services, transparency, open government, open 
data and APIs. Location of the state of their city. 
Notices incidents ...

Integral vision of the status of the City. Dashboards, 
cross-track the various services, interdepartmental 
use of information. Adequacy of resources and 
strategy.

Capacity to access to information for optimize 
performance. Capacity of performance, 
operational indicators, inspections, billing, 
monitoring and troubleshooting,

Utility for all agents on the city
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Smart Strategy for the city of Madrid

� The MiNT Madrid Intelligent Model is the basis for the 
development of Madrid ‘Smart City’ Strategy for the next 
decade. The MiNT Madrid Intelligent Platform will support 
the ‘Comprehensive Contract of urban services’.

� MiNT is part of the Madrid's digital strategy for the coming 
years.




