
Resumo 

Desde 1970, que surgem discussões sobre o facto de uma comunidade não precisar de ser local, já 

que são as interacções sociais, de suporte e identidade cultural, que definem uma comunidade e não 

a localização espacial em que decorrem estas interacções.  

O conceito de Cidade Digital está intimamente ligado ao desenvolvimento da Internet, e das primeiras 

comunidades a utilizar meios electrónicos para estabelecerem interacções entre grupos de pessoas. 

Pessoas que partilham os mesmos interesses, os mesmos problemas, e que procuram através da 

interacção a possibilidade de troca de conhecimento, experiências, ou a procura de soluções para 

problemas comuns.  

A utilização da denominação Cidade Digital para projectos, modelos, com as características descritas 

não é obrigatório, existem outras designações utilizadas, Cidade Virtual, Cidade conectada (Wired 

City), ou mesmo designações específicas relacionadas com as entidades promotoras. É importante 

salientar que qualquer que seja o nome escolhido para caracterizar o projecto, uma Cidade Digital 

engloba diversas possibilidades, com objectivos definidos que variam conforme a especificidade de 

cada centro urbano, ou instituições municipais que o desenvolvem, e pode ir muito além da simples 

página institucional do Município, ou Região.  

Em resumo, a utilização do termo Cidade Digital é relativamente recente, e possui diversas e 

ambíguas interpretações, o aparecimento de uma nova definição de Cidade não está presa a 

comparação com a orgânica do ciberspaço, mas antes à utilização do potencial disponibilizado por 

ele.  

A caracterização de um projecto com sendo de uma Cidade Digital deve possuir certas 

características, características essas que podem ser encontradas na vida de uma Cidade real. As 

Cidades possuem um largo conjunto de pessoas e actividades públicas e privadas, lucrativas ou com 

fins não lucrativos, individuais ou colectivas.  

Neste contexto, uma Cidade digital não pode ser mais que uma Cidade real, dedicada a um objectivo 

singular, controlada por simples regras individuais, ou por um conjunto de regras colectivas. Deve 

existir um lugar para cidadãos, a partir do qual sejam definidas as características de cada Cidade 

Digital.  

Abstract 

Since 1970, the need for a community to be local has been sparking some discussions. In fact what 

seems to define presently a community is not its spatial localisation but more importantly are the social 

interactions of cultural identity and support.  



The digital city concept lies closely on Internet's development, on the first online communities use of 

electronically ways to establish interactions between groups of persons sharing the same interests, the 

same problems. They search through interaction the knowledge share, experiences or solutions to 

solve common problems.  

The "Digital City" denomination on projects, models with the above stated characteristics is not 

obligatory as there are other designations used, like "Virtual City", "Wired City", or even promotional 

related specific denominations.  

It is important to note that whatever name is chosen to the project, a digital city evolves many 

possibilities, with clear defined targets, which change according to the each urban centres specifics, 

and municipal institutions responsible on the project. This can be done going much further beyond the 

Municipality or Regional institutional websites.  

In abbreviation, the Digital City expression, is somehow recent and it has several and ambiguous 

interpretations. The arrival of a new City definition is not linked to organic of cyberspace comparison, 

but moreover linked with the full potential available by the cyberspace. The characterisation of a Digital 

City project must have some attributes that can be found on a Real City. The Cities possess a large 

range of people and activities both public and privates, profitable or non-profitable, individual and 

collective. On this context a Digital City can not be more than a Real City, dedicated to a singular 

target, controlled by individual simple rules, or by means of collective rules.  

A place for citizens' expression must exist to define and plan accurately the Digital City goals and 

subjective features.  


