


ENQUADRAMENTO

Em 2013 foi assinado um protocolo de cooperação em CMPD e a IBM/VBDATA com vista a definir uma prova de conceito de 
SMARTcity para PDL.

A Prova de Conceito visava definir atividades e iniciativas a realizar no âmbito da PDLSMARTcity e sua 
integração num Centro Operacional Integrado para a Cidade de Ponta Delgada  (adiante designado por COI).

O COI irá permitir:
• monitorização e visualização dos serviços e atividade da cidade de uma forma integrada;
• integrar diversos serviços existentes na CMPDL, bem assim como prever a ligação a serviços externos com 

impacto relevante na cidade e no cidadão;
• agregar a informação proveniente de diferentes fontes de informação e bases de dados, relacioná-la e torná-la 

disponível consoante o perfil de utilizador

É assim objetivo primordial do COI, ser uma ferramenta para a gestão diária da cidade e uma plataforma 
prestadora de serviços ao cidadão e, numa ótica mais alargada, às empresas e às 24 Juntas de Freguesia.



Áreas de foco

Esta Prova de Conceito incluiu casos de uso referentes às áreas da Mobilidade e Energia.

Mobilidade:
• Estacionamento
• Vídeo vigilância
• Transportes Públicos
• Indicadores de Trânsito

Energia
• Iluminação Pública
• Edifícios



MOBILIDADE

Caso de Uso 1 – Estacionamento

Participantes
Concessionários e CMPD.

Objectivo

Obter informação em tempo real do número de lugares disponíveis na cidade de Ponta Delgada e disponibilizar esta 
informação no COI e aos cidadãos (app móvel+ painéis informativos).

Fontes de informação

Dados enviados pelas entidades envolvidas.

Execução
Contactar as diversas entidades gestoras dos parques para avaliar a possibilidade de fornecerem esta informação. 
(CMPDL + IBM)
Abrir um “port“ no COI para receber a informação enviada (IBM)
Criar rotina de Message Broker para ler os dados enviados (IBM)
Desenvolver app simples usando o produto IBM Worklight para disponibilizar a informação aos cidadãos (IBM)



MOBILIDADE

Caso de Uso 2 – Vídeo Vigilância

Participantes

CMPD e EUROSCUT Açores 

Objectivo

Incluir imagens de vídeo em tempo real na plataforma do COI na gestão da cidade.

Fontes de informação

Imagens fornecidas pela câmaras e posterior tratamento no COI

Execução

Pedido à EUROSCUT para fornecer informação (CMPDL + IBM)
Instalação de Câmara de Vídeo Vigilância
Integração no COI, em portal próprio. (IBM)
Imagens em tempo real integradas no COI (IBM)



MOBILIDADE

Caso de Uso 3 – Transportes Públicos

Participantes
CMPDL e Cidadãos

Fontes de informação
Informação GPS proveniente dos autocarros
Informações enviadas por cidadãos.

Objectivo
Através da recolha de informação fornecida pelos localizadores GPS instalados nos autocarros saber a localização e 
prever o tempo de deslocação entre paragens.

Com estes dados disponibilizar através de uma APP, informação aos cidadãos sobre tempo de espera atá à chegada do 
próximo autocarro.

Receber dos cidadãos, através da APP, de necessidade de transporte “a pedido” para testar a utilização de transportes 
coletivos sem percurso pré-definido

Execução 
Instalação dos sensores GPS nos autocarros (CMPDL) – Posterior expansão da solução ao outras redes de transportes
Integração da informação dos sensores no COI (IBM)



MOBILIDADE

Caso de Uso 4 – Indicadores de Trânsito

Participantes
CMPDL , BRISA, Cidadãos

Fontes de informação
Sensores de Trânsito
Informações enviadas por cidadãos.

Objectivos

 Transformar os dados de tráfego de várias fontes de informação num sistema centralizado de informação de tráfego;

 Criar uma interface visual em tempo real, com informações de trânsito agregadas, associados aos diferentes troços;

 Enviar alertas relacionados com eventos de tráfego na rede viária, em tempo real;

 Análise de padrões históricos de condições de tráfego nas ligações mais críticas na rede viária;

 Melhorar planeamento de tráfego em toda a cidade e até mesmo a gestão e otimização dos diversos equipamentos.



ENERGIA

Caso de Uso 5 – Iluminação Pública

Participantes
EDA e CMPDL.

Fontes de informação
Dispositivos de automação instalados nas luminárias.
Contadores inteligentes.

Objetivo
Fazer uma avaliação custo/benefício da instalação de uma solução de gestão automática de iluminação pública, através 
do uso de um contador inteligente no ramal de alimentação para a rua selecionada, instalação de sensores de 
movimento e luminosidade e luminárias LED.

Execução
 Selecionar a rua para o piloto (CMPDL + EDA)
 Instalar contador inteligente e enviar informação para o COI (EDA)
 Visualização no COI da informação enviada pelo contador (IBM)
 Instalar iluminação LED (EDA)
 Instalar sensores de movimento e de luminosidade e envio de informação para o COI (EDA)
 Visualização no COI do estado das luminárias (ligadas, desligadas, intensidade de luz) e consumo em tempo real (IBM)
 Produzir relatórios e avaliação económica simples, com custo/benefício.



ENERGIA

Caso de Uso 6 – Edifícios

Participantes
COMPTA;  CMPD

Fontes de informação

Sensores colocados no equipamento selecionado
Dispositivos de automação instalados no quadro elétrico

Objetivo
Fazer uma avaliação custo/benefício da instalação de uma solução de gestão inteligente de edifícios, na sua 
componente energética, utilizando para o efeito um edifício camarário. 

Execução 
Selecionaado o edifício (Paços do Concelho) para monitorização (CMPDL + COMPTA)
Instalação de equipamento e dispositivos de automação (CMPDL + COMPTA)
Ligação ao COI (IBM + COMPTA).



OUTRAS ÁREAS

GOVERNAÇÃO 

• Serviços online;
• Desmaterialização de todos os procedimentos;
• Introdução do work-flow e reengenharia de processos;
• Certificação da qualidade; 

SOCIEDADE/ CIDADANIA

• App Citify – irá alargar o acesso a um conjunto de serviços que já hoje são disponibilizados na web e permitir uma 
maior interação entre o cidadão e o Município;

• Instalação de sensores nas eco-ilhas;
• PDL  Wifi – desenvolvimento de novas funcionalidades de promoção e de divulgação através da Plataforma;
• Instalação de painéis informativos;

ECONOMIA E INOVAÇÃO

• Plataforma de apoio ao turismo – PDL Destination (app + site) 



Em Síntese

- Ponta Delgada tem vindo, ao longo dos últimos 4 anos, a consolidar de forma gradual alguns dos pilares 
tecnológicos de uma SmartCity; 

- Fortaleceu, em parceria com os vários players do mercado a sua visão de Smartcity, procurando adequa-la 
às suas especificidades;

- Irá concretizar esta visão de forma consolidada, responsável e SMART, procurando beneficiar dos fundos 
disponíveis no PO 2020.



OBRIGADO

cm-pontadelgada.pt


