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A nossa
Missão

Abrir um caminho em Coimbra para a 
experimentação de novas ideias para o futuro 
das cidades inteligentes e da internet das coisas

Centrada no poder participativo e interventivo 
dos próprios cidadãos

A rede é de todos e construída por todos
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Capítulo 1

A Torre de Observação

Vamos imaginar uma pequena cidade, tão pequena 
que podia ser gerida a partir de uma torre de 
observação.

Nessa torre trabalhavam 5 funcionários, um gestor e 
quatro técnicos, com binóculos e microfones de longo 
alcance que podiam ver e ouvir a zona da cidade para 
onde dirigiam a sua atenção.

Um técnico era responsável pela segurança da cidade. 
Sempre que via algum acidente ou alguém a pedir 
socorro ativava os meios necessários. Outro era 
responsável pela limpeza e recolha de lixo, o terceiro 
pela distribuição de água e saneamento e um quarto 
responsável pela distribuição de energia e iluminação.
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Capítulo 2

A Expansão

Entretanto a cidade começou a expandir-se para mais 
longe e os funcionários deixaram de conseguir ver e 
ouvir a cidade toda. 

Os habitantes das zonas mais afastadas começaram a 
sentir uma degradação da sua qualidade de vida e 
começaram a telefonar para a torre a indicar que 
havia determinado problema na sua rua; um 
candeeiro apagado, fluxo anormal de gente no bairro, 
um assalto, o jardim público seco… etc.

Os restantes habitantes, da zona mais central, 
passaram também a telefonar porque repararam que 
assim a sua zona era atendida mais rapidamente.
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Capítulo 3

Vítima do seu próprio 
sucesso

A cidade continuou a crescer muito 
rapidamente, principalmente com novos 
habitantes que se mudavam para esta 
cidade para usufruir de uma qualidade de 
vida muito superior.

Passou a ser tão grande e com tanta gente, 
que os funcionários deixaram de conseguir 
atender todos os telefonemas e os habitantes 
começaram a ficar aborrecidos porque os 
telefones estavam sempre ocupados ou 
tinham de esperar muito tempo para ser 
atendidos.

A qualidade de vida começou a degradar-se 
rapidamente.

A cidade continuou a crescer muito 
rapidamente, principalmente com novos 
habitantes que se mudavam para esta 
cidade para usufruir de uma qualidade de 
vida muito superior.

Passou a ser tão grande e com tanta gente, 
que os funcionários deixaram de conseguir 
atender todos os telefonemas e os habitantes 
começaram a ficar aborrecidos porque os 
telefones estavam sempre ocupados ou 
tinham de esperar muito tempo para ser 
atendidos.

A qualidade de vida começou a degradar-se 
rapidamente.



7

Capítulo 4

A solução

Os habitantes, que não tinham tempo 
para estar sempre ao telefone, mas que 
queriam continuar a ter a qualidade de 
vida a que estavam habituados, juntaram-
se e foram falar com a torre. Em conjunto, 
acordaram em investir em novas 
tecnologias, em vez de gastar dinheiro nos 
telefonemas e instalaram sensores nas 
suas casas e ruas. Sensores esses que 
passaram a ser os seus olhos e ouvidos.

A torre, substituiu os técnicos por um 
computador, que recebia as chamadas 
dos sensores com informação, identificava 
o problema e avisava as equipas para 
resolução.

A cidade passou a viver melhor e os 
habitantes passaram a ter mais tempo 
para eles, ao mesmo tempo que 
continuavam a contribuir para uma 
cidade que era cada vez mais inteligente.
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A 
iniciativa

Plantação de dados no seio da 
comunidade. Contribuir para expandir a 
rede e cobertura

Preparar o futuro

A contribuição

Comunidade aberta disposta a partilhar 
para evoluir

O caminho

The Things Network Coimbra é a 
semente para a cidade iniciar este 
caminho
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O início
Adesão à comunidade global.

2017 / 3T

As primeiras gateways (estações
base)

2017 / 4T

Os primeiros parceiros. Academia e
investigação

2017/ 4T
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Expandir a cobertura da cidade

2018 / 1T

O primeiro workshop e grupos de
interesse

2018 / 1T

Empresas locais e startups. Os
casos de uso. O município como
parceiro da comunidade

2018 +

Expansão
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Mapa

Coimbra 2018/1T
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Manifesto
The Things 
Network
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Onde 
estamos
?

https://business.facebook.com/ttncoimbra/ https://www.thethingsnetwork.org/community/coimbra/



16FIKALAB é uma marca registada de 


