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TECNOLOGIA. SABUGUEIRO COM PROJECTO DA VODAFONE 

"TOU XIM?" TEMOS FIBRA ÓPTICA.. 
...e Bluetooth, tablei iluminações LED e carro eléctrico. A SÁBADO conta-lhe os bastidores da 
instalação na aldeia mais smartdo País. A neve não ajudou, mas a rede não caiu. Por Raquel Lito 

T
demovei fica em casa, Fa-
cebook não existe. iPad e 
afins são coisas estranhas 
para José Brás Fernandes. 

67 anos. A passear 19 cabras pela 
estrada do Sabugueiro, o pastor 
mostra-se renitente às novas tec-
nologias. Mas a resistência não de-
verá durar muito porque está na al-
deia mais inteligente do País, a 
1.050 metros de altitude, na serra 
da Estrela. Ali. tudo passa pela fibra 
óptica de última geração. 

Em contraponto ao pastor há um 
homem de quase 101 anos que re-
corre ao tablet duas vezes por dia. 
João Patrão Laranjo é o mais velho 
da aldeia e, por isso. está referen-
ciado pelo centro de saúde para be-
neficiar do sistema de monitoriza-
ção dos sinais vitais (medição da 
tensão arterial, peso e glicemia). To-
das as manhãs. desde há dois meses 
e meio. pelas 11h. medem-lhe a ten- 

o 
O pastor José Brás 
Fernandes. um  
dos 478 habitantes 
do Sabugueiro. 
ainda não está 
familiarizado com 
as tecnologias 

o 
A aldeia histórica. 
onde vive Maria 
Laranjo, tem uma 
app médica a fun-
cionar há dois me-
ses e meio 

OS TÉCNICOS 
DE INSTALA-
ÇÃO DA FI-
BRA ÓPTICA 
ENFRENTA-
RAM A NEVE: 
NA ALDEIA 

CHEGARAM A 
DAR-LHES 
COMIDA 

Ecotffid a postos 
Um automóvel eléctrico estará 
ao serviço dos utentes do lar 

Estacionado  ã frente do lar 
do Sabugueiro. está um Nissan 
Leaf eléctrico. Em breve, ficará 
ao serviço dos utentes para os 
transportar às consultas médi-
cas. "Haverá dois a três funcioná-
rios do lar e dois da junta de fre-
guesia que vão receber aulas de 
condução nos próximos dias". 
explica à SÁBADO o 
responsável 
do lar. Má-
rio Bran-
quinho. 

são através de um dispositivo ligado 
ao rabiar. O procedimento repete-
se às 15h. 

A técnica escolhe a senha do 
utente, através de um PIN. para 
que nâo haja erros no processa-
mento de dados e envia-os para o 
centro de saúde, em Sela, via Blue-
tooth. "Conheci isto sem luz, sem 
nada. Nem sequer uma lanterna 
havia", recorda João. 

A monitorização de saúde via ra-
Net é usada por 39 residentes do 
lar da Associação de Beneficência 

do Sabugueiro e 18 famílias com 
apoio domiciliário. Demorou 
dois anos a ser aprovada pela 
Comissão Nacional de Protec-
ção de Dados. por ser uma rede 

inovadora de cuidados primários. 
Além deste sistema, a fibra óptica 

entra por outros meios na aldeia. Os 
consumos energéticos são controla-
dos em 40 casas, através de um dis- 
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positivo que permite reduzir custos. 
O centro histórico é iluminado por 
24 LEDS. Três adolescentes recebe-
ram portáteis e oito famílias um pa-
cote com Internet, telefone e TV 
com 130 canais. "Tu nem sonhas os 
canais que lá temos...", comentou 
um dos seleccionados à mulher. 

"Isto é muito complicado" 
A instalação de cinco quilómetros 
de cabo de fibra óptica na aldeia de 
xisto foi uma aventura para a Vo-
dafone, que investiu 300 mil euros 
no projecto através da sua funda-
ção. "O traçado de sete quilóme-
tros, entre Sela e o Sabugueiro. está 
longe das principais redes rodoviá-
rias, o que implicou a execução do 
trabalho sem auxilio de maquinaria 
pesada", conta à SÁBADO Ana 
Mesquita, responsável de projectos 
da fundação. A juntar a esta dificul-
dade, os técnicos tiveram de pla-
near os trabalhos em função do frio 
e da neve — ainda assim, chegaram 
a apanhá-la. Valeu-lhes o acolhi-
mento dos locais, que. com  fre-
quência. lhes davam comida. 

O primeiro ponto a receber a fibra 
foi o lar, há dois anos e meio. Mas 
quando os técnicos da Vodafone 
apresentaram o projecto de saúde 
aos utentes a reacção deles não foi 
esfuziante: "Isto é muito complica-
do para nós, vocês acham que so-
mos cientistas, burro velho não 
aprende." De inicio a app de pres-
tação de cuidados primários não 
era de fácil utilização. Só depois de 
duas tentativas é que os engenhei-
ros chegaram à versão final. "Tinha 
botões pequenos, muito texto e não 
era intuitiva. Fomos vendo onde 
estavam os problemas e desenvol-
vendo à medida", explica à SÁBA-
DO Paulo Mendonça, engenheiro 
da Câmara Municipal de Sela. Ago-
ra já estão habituados. O 


