
GRAÇA FONSECA
Vereadora da Economia e Inovação de Lisboa

de Lisboa com talento:

criatividade & empreendedorismo @ coração da cidade



25.ª melhor cidade do Mundo para viver(Monocle)

220 dias de sol para ano

3 parques naturais

2 grandes frentes de praia

Gastronomia rica e diversa

Uma localização única para viver e trabalhar

Lisboa. Qualidade de vida



Tecnologia

Tolerância

Talento



Cidade Universitária com forte sistema I&D

150.000 estudantes

4.000 estudantes Erasmus 

Lisboa



THE LISBON 

EXPERIENCE 

Estudar em Lisboa
4.000 estudantes

lisboa cidade

eRASMUS





LISBOA

Do potencial à criação 
inteligente



portal partipação



OP em números

� 580 Propostas

� 89 Projectos

� 5 Vencedores

� 1101 Votantes

� 533 Propostas

� 200 Projectos

� 12 Vencedores

� 4719 Votantes

� 937 Propostas

� 291 Projectos

� 7 Vencedores

� 11570 Votantes

� 808 Propostas

� 228 Projectos

� 5 Vencedores

� 17887 Votantes

2008 2009 2010 2011





open standards

open-data-city

cultura

sustentabilidade
economia

mobilidade



“Service Development Kit (SDK)”permite o 

desenvolvimento de aplicações em diferentes cidades

City SDK - a good example

turismo

mobilidade

participação
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ecosistema

Criativo



_incubadora Urbana para startups TI e Criativas

lado a lado

_Proposta do Orçamento Participativo de Lisboa

_Parceria entre Câmara Municipal e Empresas

talento &
technologia







powered by:

co-working & fab lab

Co-Working
no Mercado Forno do Tijolo

Lisboa Fab Lab:
“Fabulous Laboratory”

Laboratório onde tudo se faz!

O novo local em Lisboa para a Criatividade



co-working
Co-working está a redefinir a forma como trabalhamos

Trabalhamos melhor com outros do que sozinhos

Co-working:

colaboração, comunidade, sustentabilidade, abertura, acessibilidade



Ligação do design & industria –

entre Ideia & Produção Industrial

têm a rede para chegar à indústria e ao mercado 

fab lab

Rede entre universidades, industria, PMEs...

Aqui os criativos e os talentosos têm um local para 

materializar ideias em protótipos 

Aqui



Casa inteligente, 

desenvolvida 

integralmente pelo Fab 

Lab de Barcelona

fab lab

exemplos



Cluster
Criativo 

Santa Clara



_Espaço para jovens criativos

_Espaço de trabalho

_Web design

_AA  - Visiting School 

_lounge Criativo

Cluster Criativo 
Santa Clara

(Architectural Association of London)



estamos a conectar

pessoas & ideias … 



• Promover a internacionalização e competitividade de Lisboa

a uma escala regional e global

• Promover, atrair e reter … talentos, investimento e clusters 

estratégicos

• Estimular a inovação, a criatividade e o 

empreendedorismo na cidade

• Tornar Lisboa num espaço aberto à experiência e à inovação

… numa nova ambição



… à escala da Cidade

do Bairro

do Cidadão



graca.fonseca@cm-lisboa.pt

Obrigada!


