


São José dos Campos investe em tecnologia para melhorar a vida das pessoas. O conceito de 
‘Smart Cities’ – ou ‘Cidades Inteligentes’ – está presente em áreas como saúde, educação, 
urbanismo, segurança pública, esporte e cultura. Buscar a inovação, por meio do 
empreendedorismo e da economia criativa, garante evolução social e cultural da cidade, 
promovendo a inclusão, a aproximação e conectividade de seus moradores.

Tecnologia,
empreendedorismo
e economia criativa



A Prefeitura aposta em projetos de empreendedorismo na rede 
de ensino municipal, com alunos de 12 a 14 anos. As crianças 
desenvolvem valores como o trabalho em equipe, a disciplina e o 
comprometimento.
Na feira Empreende São José, os alunos apresentam novos 
projetos desenvolvidos nas Startups Educacionais.

Empreendedorismo nas escolas



Marcos legais para incentivo à inovação
científica, tecnológica e sustentável

Lei da Inovação
Lei 9563/2017



Incentivo aos empreendedores

Um celeiro de ideias inovadoras. O Parque 
Tecnológico abriga incubadoras de negócios, 
centros empresariais, laboratórios multiusuários, 
escritório de negócios, universidades e startups.

Parque Tecnológico



O tempo médio para abertura de empresa de baixo 
impacto é o menor do país: menos de 24 horas.

Abertura de empresa no
menor tempo do Brasil 24

horas

empresa



O sistema está interligado, em 
tempo real, com as bases da 
Polícia Militar e do COI (Centro 
de Operações Integradas).

Radares instalados nas ruas 
fazem leitura de placas dos 
veículos, usando a tecnologia 
OCR (Reconhecimento de 
Caracteres Óticos).

Portal eletrônico de segurança



Carro Guardião circula pelas ruas da cidade 
verificando o controle do estacionamento 
rotativo e placas de veículos roubados. 

Carro Guardião

Semáforo
Inteligente

Sistema TrafGo de controle inteligente de 
semáforos usa tecnologia do Google Maps.     



Frota ajuda a 
preservar em torno de 

3.330 árvores 
anualmente.

A frota da Guarda Municipal é a única no 
Ocidente a ter veículos 100% elétricos. 
Os veículos são mais econômicos, não 
poluentes, com menor custo de 
manutenção e ótimo desempenho.
     Por essa ação, a Prefeitura de São José dos 
Campos recebeu o Prêmio Empresa 
Inovadora Destaque 2019.

Carro Elétrico



APPs de Transporte

São José criou uma lei inovadora para regulamentar as Provedoras de 
Redes de Compartilhamento (Decreto 17.462/2017), intermediadas pelos 
aplicativos de transporte e aumentou a oferta de modais à população, 
com o uso de transporte sustentável (Decreto 17.963/18).

6.500

1.540

570

condutores cadastrados
Uber e 99

biciletas compartilhadas
Yellow e Samba

patinetes compartilhados
Yellow e Grin



ACESSO JÁ

O serviço de transporte para pessoas com mobilidade reduzida – Acesso Já, oferecido pela Prefeitura, 
implantou um modelo inovador através do gerenciamento das viagens ofertadas por meio de aplicativos e a 
inclusão de carros comuns para fazer o transporte das pessoas com deficiência.

No Acesso Já, os usuários também podem usar o transporte para ir ao banco, retirar documentos e resolver 
outras necessidades pessoais. A prioridade no atendimento é para as pessoas de maior vulnerabilidade social. 
As vans atendem os  cadeirantes que precisam de veículos adaptados.

Por esse programa, São José 
recebeu o prêmio InovaCidade 
2019, entregue no Smart City 
Business Brazil Congress & 
Expo, o mais importante evento 
sobre cidades inteligentes da 
América Latina.



Projeto Iluminar substitui luminárias atuais de ruas 
e avenidas por LED, mais potentes e modernas.

Pontos de luz garantem mais 
segurança e sustentabilidade.

Lâmpadas de LED



O monitoramento por satélite do território municipal 
garante mais eficiência à fiscalização de parcelamentos 
clandestinos, áreas de risco, desmatamento e outras 
infrações ambientais. A Prefeitura assinou contrato com a 
empresa Visiona Tecnologia Espacial, para o serviço de 
monitoramento por satélite, análise e detecção de 
mudanças no território. Um grupo de 4 satélites passa, a 
cada 72 horas, sobre o território e as imagens coletadas são 
são analisadas e processadas para detecção de alterações, 
uma inovação tecnológica que traz mais eficiência à 
fiscalização.

Monitoramento
por satélite

Poupatempo
rural
Produtores têm à disposição estrutura do Incra 
(Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária), Banco do Povo, Sala do Empreendedor e 
Consultoria Ambiental.



No site da Prefeitura, os usuários podem 
verificar se os remédios fornecidos pela 
Prefeitura ou pelo Estado, já estão 
disponíveis na rede de saúde.

Consulta de
medicamentos
via internet



Pacote que reúne 10 aplicativos 
gratuitos para celular e tablete nas 
áreas de saúde, mobilidade urbana, 
esportes, segurança pública e 
manutenção da cidade, que dão mais   
transparência e facilitam a vida dos 
cidadãos.

São José na
Palma da Mão



Mais de 12,5 mil pessoas
são qualificadas por ano.

Emissão de certidões
- Consulta de débitos de imóveis,
empresas, multas de trânsito etc
- Consulta de processos
- Consulta ao boletim escolar on line

O Prefbook chegou para
simplificar a sua vida.



“Meu Pet Feliz” programa permanente 
de controle populacional, por meio da 
castração e microchipagem de cães e 
gatos.

Castração e
chipagem de
animais



O credenciamento de médicos para atender 
nas unidades básicas de saúde é uma medida 
inovadora implantada em São José. 
Com a UBS Resolve, exames laboratoriais feitos 
na própria unidade e mudanças nos 
procedimentos, o atendimento ficou mais 
eficiente para a população.

Credenciamento de
médicos e UBS Resolve



Capacitação profissional 
para o mercado de trabalho, 
desenvolvendo a economia 
criativa com cursos de: 
robótica industrial, 
cerimonialista, gastronomia,  
vitrinismo etc.

Qualifica
São José

Mais de 12,5 mil pessoas
são qualificadas por ano.



PRÓ - TRABALHO

O Programa Pró-Trabalho tem o objetivo 
de proporcionar aos munícipes, que 
estejam em situação de desemprego e 
vulnerabilidade social, a chance de 
recolocação e qualificação para sua 
reintegração no mercado de trabalho. 

Serão oferecidas até 2.000 vagas, bolsa 
auxílio qualificação no valor mensal de R$ 
1.000, vale alimentação e treinamento nos 
cursos do Qualifica São José.



O projeto Startup São José consolida 
o município na rota da inovação. O 
Parque da Cidade abrigará as 
startups na Casa do Café, 
impulsionando o desenvolvimento 
da economia criativa e de novos 
empreendedores.

Incentivo
para startups



Com a implantação de 1.000 câmeras de 
monitoramento por toda a cidade para 
apoio à segurança, interligação semafórica, 
wi-fi gratuito, conectividade em 295 prédios 
públicos (Casa do Idoso, Poliesportivos, 
Parques, Praças e Unidades de Saúde) , 165 
prédios da rede educacional e 839 salas de 
aula, melhorando a vida das pessoas.

Cidades Inteligentes



Projeto inédito no Estado de São Paulo, terá um corredor sustentável de 20 km de extensão, para 
interligar as regiões sul e leste - as mais populosas de São José dos Campos- bem como a região central, 
tornando o município mais dinâmico, compacto e inclusivo. O investimento na primeira será de cerca de 
R$ 50 milhões, com recursos da Prefeitura que estão sendo negociados com Caixa Econômica Federal, 
Banco do Brasil e BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), e outra pelo 
Governo do Estado de São Paulo – por meio de convênio. As obras devem começar no início de 2020.

1.Desenvolvimento Urbano e Centralidades
2.Transporte Rápido de Massa = VLP (Veículo leve sobre pneus)
3.Sustentabilidade
4.Anel Viário Leste
5.Habitação de Interesse Social

Eixos do projeto:

O projeto Startup São José consolida 
o município na rota da inovação. O 
Parque da Cidade abrigará as 
startups na Casa do Café, 
impulsionando o desenvolvimento 
da economia criativa e de novos 
empreendedores.


