CÂMARA CIDADES 4.0
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Câmara das Cidades 4.0, é uma câmara técnica sobre Cidades Inteligentes
Sustentáveis, sob a coordenação do MCTIC e do MDR- Ministério do Desenvolvimento
Regional, lançada em Janeiro 2020.
A ideia da câmara é discutir o tema sob um aspecto mais técnico, juntamente com atores
dos setores público, privado, via associações, e acadêmico, de modo que os trabalhos
realizados possam ajudar no desenvolvimento das Cidades Inteligentes e Sustentáveis
no Brasil. Durante o lançamento da Câmara das Cidades 4.0 ocorreu a Assinatura do
Acordo de Cooperação Técnica – Cidades Inteligentes no Ministério de Desenvolvimento
Regional juntamente com Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.
A convite do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) , a
Abinee participará das discussões da Câmara das Cidades 4.0, dando continuidade às
estratégias de criação das Câmaras. Representando os fabricantes dos setores de
automação e de TICs, a Abinee participará de três dos quatro grupos de trabalho criados
pela Câmara: Desenvolvimento Tecnológico e Inovação; Cadeias Produtivas e
Desenvolvimento de Fornecedores; e Regulação, Normalização Técnica e Infraestrutura
e Investimento. O outro grupo tratará de Capital Humano.
Além da Câmara das Cidades 4.0, a Abinee também participa da Câmara da Indústria
4.0 e da Câmara Agro 4.0. O governo deve lançar em breve a Câmara da Saúde 4.0
fechando as verticais prioritárias tratadas pelo Plano Nacional de Internet das Coisas.
https://www.facebook.com/MCTIC/videos/439207487009025/
Obs.: Todas as decisões e ações são tomadas no âmbito da Câmara, as sugestões são feitas pelos Grupos de Trabalho.
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Apresentação Câmara das Cidades 4.0: na primeira Reunião Ordinária foram realizadas
apresentações por parte do MCTIC e MDR, sobre suas atuações na Câmara e discutido pontos
que poderão compor o Regimento Interno da Câmara, sua Governança e seus Grupos de
Trabalho.
Apresentação MCTIC
Reunião Fevereiro/2020:
Abertura realizada pelo Secretários do MCTIC e MDR, apresentado o Regimento Interno da Câmara
e proposta de geração dos grupos de trabalho, faltando definir coordenação e demais ações. A
Abinee participará de todos os grupos.
✓ Carta Brasileira para Cidades Inteligentes;
✓ Desenvolvimento e Avaliação de Soluções Inteligentes;
✓ Indicadores e Infraestrutura de TICs para Cidades Inteligentes;
✓ Pesquisa e Sustentabilidade para Cidades Inteligentes.
Apresentação do MDR sobre a carta Brasileira
Apresentação MDR
Apresentação CTI - Modelo de Maturidade para Cidades Inteligentes Sustentáveis Brasileiras
Apresentação CTI
Indicadores do Modelo de Maturidade para Cidades Inteligentes Sustentáveis
(Pesquisa enviada por email pela Abinee 07/04/2020 as 13:06hrs – Comissão IoT)
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Indicadores do Modelo de Maturidade para Cidades Inteligentes Sustentáveis
• o formulário de indicadores ﬁcou aberto a contribuições até o dia 15 de abril de 2020 e foram
recebidas cerca de 15 contribuições de diversos órgãos, dentre eles da Abinee.
• as contribuições recebidas estavam sendo analisadas e devidamente respondidas pela equipe
do CTI.

Sistema de Avaliação do Grau Maturidade das Cidades Inteligentes
• Sobre o sistema de avaliação do grau Maturidade das Cidades Inteligentes - o objetivo do
sistema é fornecer um diagnóstico acerca da situação das cidades brasileiras no que tange à
temática de cidades inteligentes.
• Este trabalho é, até o momento, único no mundo e que visa a adaptar a padronização proposta
pela União Internacional de Telecomunicações para a realidade brasileira.
• A expectativa é que o sistema tenha uma primeira versão publicada até julho/agosto, para que
os representantes da Câmara possam testar e avaliar o que foi desenvolvido.

CITinova, liderado pela SEFAE
O objetivo é promover o planejamento integrado de tecnologias para cidades sustentáveis e, para
tanto, estão sendo desenvolvidas plataformas, planos e ferramentas que possibilitem a integração
entre diferentes atores nas cidades de Recife e Brasília, além de uma plataforma para promover
amplo acesso a informação, projetos e boas práticas aos gestores públicos e à população em nível
nacional (https://citinova.mctic.gov.br)
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OBRIGADO!

www.abinee.org.br

Participação ABINEE => GT´s 1, 2, 3 e 4
Representantes Abinee: - Israel Guratti (Gerente Abinee - Departamento Tecnologia e Política Industrial)
- Kelly Caporalli (Assessoria Coordenação Abinee – Areas Automação/Telecom/DMC)
- Roberto Barbieri (Assessoria Coordenação Abinee – Areas GTD, Equip Ind., Equip Seg Eletr Mat.Elet.Instal.)
- Wesley Giachini (Assesoria Coordenação Abinee- IPD Eletron)

