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Introdução – O Desafio da inteligência urbana

• Estima-se que até 2050, 75% da população mundial irá residir em espaços urbanos. Convém relembrar
que as cidades que ocupam hoje apenas 2% da superfície terrestre

• Considerar a IoT (internet of things) e toda a panóplia incomensurável de sensores e dispositivos cada vez
mais dotados de capacidades computacionais e de comunicação avançadas, a infinidade
exponencialmente crescente dos repositórios de dados por eles gerados

• Incentivar e estimular a criação de uma economia e de um sistema de gestão urbana e de apoio à decisão,
baseados na análise computacional e processamento dos dados concretos .

• A utilização de normas e especificações técnicas abertas e internacionalmente aceites e reconhecidas,
contribui, decisivamente, para a interoperabilidade das diversas plataformas de infocomunicações do
ecossistema smart city e traz confiança aos investimentos, alavancando a recolha concertada de dados

• Na cadeia de valor e em posição cimeira, encontramos toda a área aplicacional e de computação que
transforma a imensidão de dados em informação e conhecimento acumulado útil.
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Ferramenta central e transversal à gestão integrada e integrante, dos principais componentes

municipais que concorrem para a mobilidade urbana, como sejam:

Polícia Municipal

Serviço Municipal de Proteção Civil

Gestão integrada da recolha de resíduos e serviços de limpeza

Gestão integrada de indicadores de exploração e operacionais da frota municipal

Integração da alarmística, telemetria e teleação dos dispositivos de apoio ao controlo e
gestão do tráfego de pessoas e veículos.

Rede móvel privativa digital do município de ponta delgada
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Principais requisitos técnicos e funcionais 

• Rede de voz e dados Soberana (sem qualquer interdependência de qualquer operador externo, público ou
privado);

• Projetada e dimensionada para níveis de cobertura não inferiores a 95% do território e 98% da população
do concelho;

• O dimensionamento de tráfego foi cuidadosamente calculado e projetado tendo em conta os conhecidos e
expectáveis picos de tráfego e garante períodos de latência e atraso na transmissão da informação
compatíveis com as aplicações do conceito smart city (Telemetria e teleação);

• A energia de socorro (baterias) e energia de emergência (grupos geradores de emergência), lideraram as
preocupações de dimensionamento e projeto.

• Sistema rádio digital de acordo com Norma Europeia aberta DMR (Digital Mobile Radio) da ETSI (European
Telecommunications Standards Institute).
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Principais requisitos técnicos e funcionais 

• Tem capacidade de interligação e interconexão com as rede públicas telefónicas (fixa e móvel).

• Possui gravação permanente de toda a informação veiculada, sistemas de supervisão com alarmística da 
condição operacional em tempo real e redundância da infraestrutura de cobertura da rede;

• A georeferenciação em tempo real de todos os utilizadores no terreno, é ferramenta de enorme mais valia 
na gestão da mobilidade urbana e concelhia de todos os utilizadores e meios afetos.

• O armazenamento de todos os dados recolhidos em repositório de base de dados aberta, permite 
facilmente e de forma transparente a sua exportação e interface aplicacional. 

• O seu tratamento com base em modelos analíticos e de computação transforma-os em informação e 
conhecimento útil.



Estrutura da Rede Digital de Cobertura concelhia de Ponta Delgada
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Sistema gestão e controlo da rede Rádio do Concelho Ponta Delgada
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• Lista completa de funções mais relevantes para interface aplicacional

- Cerca Eletrónica

- Controlo de Velocidade

- Google Street View

- Relatório com nome de ruas

- Exporta Dados para tabelas externas em formatos standard /abertos

- Agendamento de envio de Mensagens de Texto

- Localização GPS dos rádios (integração com Google Earth)

- Recebe e Envia comandos de Telemetria para os rádios Mototrbo

- Relatórios de todos os eventos do sistema (GPS, Chamadas, Texto)
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Conclusões

• Assegurar de forma soberana, fiável e resiliente as comunicações móveis privativas de voz e dados da
Polícia Municipal e de todas as estruturas integradas do serviço municipal de proteção civil.

• Dotar o município com a capacidade de autonomamente alargar o nível de capilaridade da sua atuação
operacional no terreno, em gestão diária ou em cenários de contingência, ao nível de todas as freguesias
do concelho.

• Possibilidade de interface aplicacional transparente com todas as outras plataformas abertas que
constituem o cluster central do ecossistema smart city do município de ponta delgada.

• Passaram a estar disponíveis na plataforma digital implementada, a geolocalização, envio de chamadas de
emergência, transmissão de dados de telemetria e teleação (sistemas de gestão de tráfego, de gestão de
águas, de sinalética e notificação às populações) e interligação telefónica.

• Constituir o meio principal e sobreano de trânsito da informação de voz e dados das aplicações vitais do
município de ponta delgada e contribuir decisivamente para a garantia da segurança de quem vive e visita
o concelho.
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