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Enquadramento
As Smart Cities são uma tendência global, induzidas por forças crescentes e

influentes.

O Município de Oeiras pretende utilizar as tecnologias para promover a competitividade e

um futuro sustentável, interligando pessoas, negócios, tecnologias, infraestruturas,

consumo, energia e espaços e, acima de tudo, tornar as pessoas que habitam, trabalham e

visitam Oeiras mais felizes.

Enquadramento



Enquadramento Enquadramento

O Município de Oeiras definiu uma estratégia a curto e longo prazo tendo
em vista a construção de uma CIDADE ANALÍTICA que influencie de uma
forma positiva a atratividade do município, que seja capaz de fomentar a
participação cívica e ao mesmo tempo um driver gerador de
conhecimento.



Enquadramento O Caminho
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Enquadramento 

D
OBJETIVO COMO FOI

CONCLUSÕES

• Apresentação

• Objetivos

• Audição de entidades

• Início oficial do projeto

• Presença de diversos
stakeholders
(universidades, grandes
empresas, start-ups) e a 
forma como poderão 
contribuir para a
estratégia do 
Município.

SEMINÁRIO DE ARRANQUE

O CaminhoEnquadramento

• Discussão e partilha de 
experiências

• Compreender qual o 
contributo de cada 
entidade no apoio ao 
município

• Identificação de 
parceiros para o 
roadmap



Enquadramento 
CONSULTA PÚBLICA

OBJETIVO
Auscultar os cidadãos no que respeita
às suas prioridades e expectativas
para o município, bem como apurar o
grau de envolvimento com temas de
Smart Cities

AMOSTRA

246*

CONCLUSÕES

População jovem
apresenta um nível
de conhecimento
de TIC ‘Bom’ ou
‘Excelente’

População idosa
apresenta um nível
de conhecimento
de TIC ‘Nenhum’
ou ‘Insuficiente’

A maioria da
população não
conhece as
iniciativas de Oeiras

A maioria da
população não sabe o
que é uma ‘Smart City’ 
apesar de usar todos
os dias computadores

O CaminhoEnquadramento



Enquadramento O Caminho

Espaços verdes, preocupação com os Cidadãos, bons serviços, boa qualidade de vida, segurança, abundância de 
escolas

Divulgação de iniciativas, limpeza das ruas, transportes públicos, rácio de médicos e centros de saúde, wifi
grátis

Saúde e social Segurança Energia, água e Educação e Transportes e Administração e Desenvolvimento

ambiente cultura mobilidade governança económico

Enquadramento



Enquadramento O Caminho

Contou com a presença de diversas
empresas e entidades de referência que
trouxeram o seu know-how e
experiência para, em conjunto, 
desenvolver iniciativas e soluções para o 
município

Como foi

O workshop de ideação foi
uma sessão de trabalho que
teve como objetivo o 
desenvolvimento de ideias e 
soluções para apoiar na
definição de uma estratégia
para o Município de Oeiras

Objetivos

WORKSHOP

Enquadramento



Enquadramento O Caminho

Visão para Oeiras O que se faz em Oeiras
Iniciativas que já

existem

Opinião dos Cidadãos
Perspetivas e 

prioridades

Visão das 
entidades

Ideias e soluções 
experimentadas

Práticas de 
referência

O que resulta ‘lá
fora’

O caminho percorrido trouxe inputs valiosos para a definição de uma estratégia
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A ESTRATÉGIA PARA OEIRAS – CIDADANIA INTELIGENTE

ABRIR DADOS

INTEGRAR E CONECTAR

INOVAR E EMPREENDER
ENVOLVER TODOS

DIVULGAR

GOVERNAR

Roadmap



Roadmap
PROJETOS A IMPLEMENTAR

Aplicação de Realidade 
Aumentada

• Aplicação  de realidade 
aumentada para 
promover os pontos de 
interesse do Concelho

Rede de Mupis Touch

• Rede de mupis touch
disponibilizados na via 
pública que permita ao  
cidadão interagir com o 
Município, beneficiando 
da facilidade de acesso

Mobilidade

• Car e bike sharing
Estacionamento gratuito

• Corredores dedicados a 
transportes públicos

• Ciclovias empresariais



Roadmap
PROJETOS A IMPLEMENTAR

Equipamentos Smart

• Instalação de uma rede de torres inteligentes multifuncionais que possibilitarão o 
aumento da cobertura de rede wireless, monitorização ambiental e de tráfego, 
gestão de estacionamento e disponibilização de pontos de carregamento elétrico.

• Gestão centralizada de ocorrências relativas à segurança, permitindo a difusão de 
alertas à população através de diversos canais

• Reforço de videovigilância em espaço público

Monitorização 
do ruído

Monitorização 
da qualidade 

do ar

Contagem do 
número de 

pessoas

Gestão de 
Fontes 

Cibernéticas

Rega 
inteligente

Eficiência 
Energética nos 

edifícios públicos



Roadmap

Desenvolvimento de app
para interação com o 

Município

• Disponibilização de 
funcionalidades que 
permitam interagir 
com o Município, 
para além das 
existentes

Hackathon

• Promoção de eventos 
com vista ao 
desenvolvimento de 
soluções para eficiência 
energética, segurança, 
apoio social e 
mobilidade.

Mais informação no Portal 
de Dados Abertos

• Disponibilização de 
dados em tempo real 
provenientes dos 
sensores instalados e a 
instalar sobre as 
diferentes áreas de 
intervenção na cidade

PROJETOS A IMPLEMENTAR



Roadmap
PROJETOS IMPLEMENTADOS

Portal de Dados Abertos

• Em fase de testes, conta já com 

datasets provenientes de várias áreas 

de intervenção

Fábrica de StartUps Oeiras
• Está focada em prestar serviços aos 

munícipes na criação dos seus 
negócios, validação das suas ideias e 
ofertas e na expansão internacional



Roadmap

Permite monitorização da
qualidade do ar e da
qualidade da ribeira,
contagem de viaturas

Rede wireless gratuita em
vários ponto do concelho,
nomeadamente praias,
bibliotecas e zonas
históricas

PROJETOS IMPLEMENTADOS



Roadmap

Software de gestão e
otimização de serviços de
recolha

Plataforma OeirasEu.pt

PROJETOS IMPLEMENTADOS
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Oeiras em 2021 

Inovar e empreender 

Abrir dados 

Integrar e conectar 

Envolver todos 

Divulgar 

Governar 
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