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A ideia da cidade colaborativa consiste em incentivar a
organização dos habitantes para o compartilhamento de espaços,
serviços e/ou bens. Isso parte de um pressuposto importante: a
apropriação criativa das novas tecnologias pela sociedade cria
meios para a promoção da qualidade de vida e da cidadania, na
medida em que impulsiona iniciativas de caráter participativo,
colaborativo e até mesmo deliberativo.

Diante desse desa�o, as tecnologias da informação contribuem
para o dinamismo das cidades, o uso racional dos recursos
disponíveis, a sustentabilidade do

ambiente, a maior participação dos cidadãos na vida da cidade, a
qualidade na oferta de serviços públicos. Reportagem na edição
de ontem mostra que Goiânia começa a dar os primeiros passos
nesse caminho. Eventos virtuais que vão até o dia 10 inauguram a
plataforma de diálogos formulada em conjunto pela
Sobreurbana, Coletivo Centopeia, Instituto Bacae e Vulgo
Arquitetura, com patrocínio do CAU-GO.

Inscrições podem ser feitas no site colabcidade.com.

O engajamento é fundamental para a construção de uma cidade
mais plural, num contexto de reabertura após a pandemia.
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