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Sabugueiro, a mais alta e, agora, também a mais inteligente
aldeia de Portugal
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A freguesia passa a ser servida por ﬁbra óp ca de úl ma geração, além dos mais variados equipamentos
tecnológicos. como um ecotáxi social 100% elétrico e monitores de eﬁciência energé ca e da saúde.

Sabugueiro, no concelho de Seia, a freguesia mais alta de Portugal, apresenta-se, agora, como a
primeira aldeia inteligente do país.
A freguesia passa a ser servida por ﬁbra óp ca de úl ma geração, além dos mais variados
equipamentos tecnológicos. Um ecotáxi social 100% eléctrico e monitores de eﬁciência
energé ca e da saúde, são algumas das novidades da "aldeia inteligente", ao ﬁm de dois anos
de trabalhos. e de um inves mento de 300 mil euros da Fundação Vodafone, envolvendo a
Câmara de de Seia, a Junta de Freguesia de Sabugueiro, a Associação de Beneﬁcência do
Sabugueiro e a ULS da Guarda.
A falta de rede é problema do passado para Pedro Oliveira, recepcionista do lar de idosos da
Associação de Beneﬁcência do Sabugueiro, local que acolheu um dos principais projectos da
aldeia inteligente. Eduardo Branquinho, 85 anos, utente do lar, e a funcionária Marlene Fonseca
ganharam uma nova ro na e já não precisam de fazer os dez quilómetros até Seia para
monitorizar a saúde. “Habitualmente, fazemos a avaliação da tensão arterial diariamente, com
os doentes vulneráveis, o iPad funciona por bluetooth, todos os dados são inseridos
imediatamente no tablet que os reencaminha directamente para o Centro de Saúde, para o
médico”, explica Marlene Fonseca, a animadora sócio-cultural M.
No Sabugueiro, onde vivem cerca de 400 pessoas, os transportes públicos só passam duas vezes
ao dia, de manhã e ao ﬁnal da tarde. Por isso, evitar as deslocações é uma vantagem para
Eduardo Branquinho. “Acho bom. Senão, nha que ir a pé até Seia”, diz o doente hipertenso que
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tem ser vigiado em permanência.
Apesar de os idosos do lar já não terem que ir a Seia tantas vezes, se precisarem de o fazer têm,
agora, um eco-táxi social disponível, revela Mário Jorge Branquinho responsável do lar de idosos
no Sabugueiro. “A ideia é colocar esta viatura 100% eléctrica aos serviço das pessoas mais
carenciadas, que queiram ir a Seia a uma consulta de saúde ou tratar de outro assunto”, relata.
Numa aldeia onde, por esta altura do ano, os consumos de luz, disparam, dado às baixas
temperaturas, foram também instalados medidores de consumo de energia nas casas de 40
moradores, salienta o presidente da Junta de Freguesia, Nuno Lopes. “Têm uma tomada
inteligente, com uma aplicação no telemóvel, e controla-se remotamente em euros os gastos que
está a ter em casa”, explica à Renascença.
Na aldeia mais alta do país, que é agora também a primeira aldeia inteligente, não se fala de
outra coisa e o tema corre de boca em boca. “Temos a melhor ﬁbra óp ca, que só há em Lisboa,
Porto e Sabugueiro”, diz com orgulho Pedro Oliveira, numa espécie de cumprimento, a quem
telefona para o lar de idosos do Sabugueiro.

http://rr.sapo.pt/printArticle.aspx?objid=3f350b59-03ea-e511-b837-0022640e86b7

2/2

