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^
TENDENCIAS
Internet das coisas

INSTALAÇÃO
FIBRA
ÓTICA

A Vodafone aposta
nas redes de nova
geração para
transformar a
economia local

SISTEMA DE
MONITORIZAÇÃO
DE CONSUMOS
DE ELETRICIDADE
NOS QUADROS
ELÉTRICOS

KIT COM BALANÇA,
BOMBA DE
TENSÃO ARTERIAL
e tablet para recolha
de dados fisiológicos

Os habitantes de Sabugueiro
podem monitorizar
consumos de energia na hora
(ou ver o histórico)

A TELEALDEIA

Na Serra da Estrela, já há
uma aldeia que é ecológica,
inteligente e... tem rede
de fibra ótica a conectá-la
ao mundopor Hugo Séneca

abugueiro já era conhecida como uma das aldeias mais altas
de Portugal, mas poderá não tardar muito a ganhar os epítetos de aldeia mais inteligente e mais ecológica. Pelo menos, é esse o objetivo da Fundação Vodafone que escolheu
a localidade situada nas faldas da Serra da Estrela para criar a primeira
Aldeia Inteligente de Montanha em parceria com a Câmara Municipal
de Seia, a Unidade Local de Saúde da Guarda, a Junta de Freguesia do
Sabugueiro, a Associação de Beneficência do Sabugueiro e a companhia das Águas do Zêzere e Côa (atual Águas de Lisboa e Vale do Tejo).
O projeto está orçado em 300 mil euros e tem uma duração de três
anos. «A avaliar por outros projetos apoiados pela Fundação Vodafone que duraram mais de 10 anos, podemos dizer que nada impede este
projeto se estender para lá do período fixado pelo protocolo, se tudo
correr bem. Mas a ideia é que os projetos se tornem financeiramente
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DOAÇÃO

LÂMPADAS LED

vão permitir uma redução
de 9% dos custos
da iluminação pública

SENSORES
EM RESERVATÓRIO
DE ÁGUA E ETAR
com dados enviados por GSM

sustentáveis», explica Ana Mesquita, responsável
pelos projetos da Fundação Vodafone.
Se o Sabugueiro consegue ou não ser uma aldeia
inteligente financeiramente sustentável é algo que
só o tempo poderá dizer – mas há alguns números
que confirmam que é possível fazer poupanças:
de acordo com a Vodafone, os dispositivos instalados no Sabugueiro permitiram reduzir em 20%
o consumo de energia doméstica e 9% no consumo de energia da rede pública; e foi contabilizada uma redução de 12% nas perdas registadas na
rede de distribuição de água. Também são elencados benefícios difíceis de quantificar, como a monitorização remota de sinais vitais que evita des-

ECO TAXI SOCIAL
com dois Nissan Leaf
que evitam emissões
de CO2

COMPUTADORES
E SERVIÇOS DE TV,
NET E VOZ
oferecidos a algumas
famílias da aldeia

locações, um Eco Táxi Social que é usado pela população sem emissões
de carbono, e a rede de fibra que promete elevar a qualidade do serviço de telecomunicações para parâmetros que hoje só se encontram
nas maiores cidades.
Ana Mesquita admite que, num contexto urbano, esta solução teria
«uma dimensão completamente diferente, para poder dar resposta a
necessidades completamente diferentes. Optámos pelo Sabugueiro por
pertencer à Rede de Aldeias de Montanha e também pelo facto de podermos instalar estas soluções numa zona rural, que tem como desafio a literacia digital».
Na Fundação Vodafone não há planos para expandir esta iniciativa
a outras geografias do País, mas Ana Mesquita sublinha que «tecnicamente, o projeto é replicável. A chave do sucesso é a escolha dos parceiros e saber quem vai poder usar estas tecnologias».

