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RESUMO: O Plano Nacional de Cidades Inteligentes, de iniciativa do governo 
espanhol, dentro de um marco europeu de desenvolvimento sustentável, objetiva 
financiar e impulsionar uma transformação nos centros urbanos em termos de 
eficiência e promoção da qualidade de vida dos cidadãos. Este programa 
representa o estabelecimento de um conjunto de políticas públicas que 
conformam um verdadeiro modelo de governança democrática. O conceito de 
cidade inteligente envolve uma série de transformações, por meio da integração 
inovadora de tecnologias e infraestruturas que melhorem a prestação dos 
serviços, o fluxo urbano, a acessibilidade, o uso dos recursos, a eficiência 
energética e, assim, instituam uma dinâmica urbana de desenvolvimento 
socioeconômico sustentável, no âmbito do qual os direitos humanos sejam 
promovidos e garantidos. Sabe-se que dentre os maiores desafios 
contemporâneos está a gestão dos centros urbanos, foco de significativo e 
progressivo crescimento populacional. Há uma clara e urgente necessidade de 
se estabelecer programas públicos que estejam voltados à planificação 
estratégica e coordenada de carácter eminentemente transdisciplinar, 
constituindo uma verdadeira integração e administração inteligente. Neste 
modelo urbano, o cidadão está em evidência, já que à cidade são agregadas 
tecnologias de gestão a fim de melhorar sua eficiência em diversos âmbitos, com 
o uso responsável dos recursos naturais e a melhoria na prestação e no acesso 
aos serviços, de maneira a transformar o espaço urbano num lugar inovador, 
funcional, eficiente, resiliente e democrático. Além do apoio institucional e do 
financiamento público, há a necessidade de capacitação profissional em distintas 
áreas, gerando um ecossistema de investigação e de trabalho que convirjam 
numa visão global de longo prazo, integrando as três vertentes de 
sustentabilidade: econômica, ambiental e social, todas intrinsecamente 
relacionadas, através da orientação de programas econômicos e sociais. Dessa 
forma, é indubitável a importância de se estudar os existentes modelos de gestão 
urbana que visem consolidar uma estrutura sustentável e democrática, como é 
o caso espanhol, para que possam ser identificados seus logros e falhas. 
Portanto, a fim de expor um exemplo com base no método bibliográfico e em 
investigação acadêmica e profissional, será realizado um estudo de caso a 
respeito do Plano Nacional Espanhol de Cidades Inteligentes. O intuito primordial 



é que essa análise contribua para o desenvolvimento de modelos similares no 
espaço ibero-americano, aprimorando e adaptando a administração para os 
respectivos contextos particulares, mas levando-se em consideração a 
necessidade imperiosa de mudança na dinâmica social contemporânea, para a 
superação dos atuais desafios da urbanização, do desenvolvimento sustentável 
e da efetivação dos direitos humanos. 
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