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Startup LABWARE - Programa de Aceleração de Transformação Digital para Cidades Inteligentes

Apoiar iniciativas de empreendedorismo de alta intensidade tecnológica

focada na temática das cidades inteligentes, que sejam desenvolvidas a partir

da região Alentejo com impacto direto na gestão e necessidades emergentes

do ambiente de cidade.

PRÉMIO SUPLEMENTAR STARTUP LABWARE

PARCEIRO

PROMOTORES COFINANCIADO POR:



SMART CITIES: O que são?

Economia 
inteligente

Mobilidade
Inteligente

Ambiente
Inteligente

Governança
Inteligente

Pessoas
Inteligentes

Responder de forma integrada e em tempo real 
aos diferentes desafios urbanos
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SMART CITY

Modo de 
Vida 

Inteligente



Prémio Startup LABWARE

DESTINATÁRIOS
Todos os projetos candidatos ao Concurso Poliempreende
que se enquadrem nas categorias:

▪ Smart Economy

▪ Smart Mobility

▪ Smart Environment

▪ Smart People

▪ Smart Living

▪ Smart Governance

COMO PODES PARTICIPAR?

Na apresentação do projeto ao júri, basta referires que te
pretendes candidatar a este prémio, informando a
categoria a que se candidatas.
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Portalegre Avaliação
Utilizados os mesmo critérios que o Poliempreende.
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SMART MOBILITY 

 Sinais de trânsito 
inteligentes

 Partilha de bicicleta no 
centro histórico de 
Portalegre

 Sensorização de lugares de 
estacionamento

 Parquímetro mobile

SMART ECONOMY SMART PEOPLE SMART LIVING
SMART 

GOVERNANCE

ENERGIA
 Monitorização Energética 

Global 
 Tarifa de eletricidade 

dinâmica

ÁGUA
 Irrigação/ rega inteligente -

Telegestão da Rega
 Monitorização da qualidade 

da água

RESÍDUOS 
 Otimização das rotas de 

recolha de lixo no centro 
histórico de Portalegre

SMART 
ENVIRONMENT

PORTALEGRE: Desafios

Prémio

 Gameficação do território 
(turismo)

 Plataformas de alojamento 
(e.g.: do género airbnb)

 GeoPortal Empresarial de 
Portalegre

 Programas online de 
reconversão profissional

 Cursos online, workshops, 
assistência online à 
educação e programas e 
serviços adaptados no 
sentido de elevar o capital 
social

CUIDADOS DE SAÚDE
 Monitorização remota de 

pacientes
 Alertas de primeiros socorros
 Vigilância de doenças 

infeciosas
 Pesquisa e agendamento de 

atendimento médico online
 Sistemas integrados de 

gestão de fluxo dos pacientes

COMUNIDADE
 Balcões descentralizados nas 

freguesias
 Painéis de Informação em 

tempo real
 Bilhética da Cultura e museus 

integrado

SEGURANÇA

 Sistema de monitorização 
florestal

 Vigilância/supervisão 
inteligente em zonas 
críticas

 Otimização da resposta de 
emergência;

 Licenciamento Online 
(Negócios; Uso de 
terreno/construção)

 Negócio digital de 
declaração de impostos de 
renda/aquisição

 GeoPortal Empresarial de 
Portalegre

 Banco de dados aberto com 
informação cadastral

 Balcões descentralizados 
nas freguesias



PRÉMIOS

1º Classificado 1º, 2º, 3º e 4º Classificado*

* A bolsa será atribuída apenas a 1 elemento do grupo. Estas bolsas apenas poderão ser atribuídas aos
empreendedores com residência fiscal na região Alentejo e que não tenham outras fontes de rendimento.

• Ações de mentoria
• Capacitação (bootcamp)
• Experimentação de soluções e prototipagem através do Laboratório Vivo 

para a descarbonização da cidade de Évora ou outras iniciativas

…e ainda
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Mais informações em:

        

esclarecimentos-labware@pact.pt

(+351) 924 396 890 (PACT)

(+351) 266 769 150 (ADRAL)
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