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DSM 

Common Cause

Citizen - Community

Local business

SCHOOL

✓ Troca de bens e serviços

✓ Baseado numa APP

✓ Une a comunidade através de uma         
causa comum

✓ Trabalhar com um objetivo: escolas

✓ Alunos, professores, pais, comércio local –
comunidade

Mercado Social Digital: conceito



Lisboa mais sustentável

Mercado Digital Social: APP Sharing Lisboa – como funciona?
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…Integrar com contas externas
…verificar o contributo pessoal e 

pontuação
…Escolher uma Causa

e.g. uma Escola

Generic
Data

Identity Causes External 
Accounts

Shops

EV 
Charging
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Mercado Digital Social: APP Sharing Lisboa



…ganhar pontos… 
Por aprender…

…ganhar pontos…
Por poupar energia e andar a pé…

…ganhar pontos…
Por apoiar o comércio local!

points place

My

Activities
Last Week Last 

Results
Total 

Points

Energy
Savings

Walking

Biking

reduction/month

1 of 3 questions

Mercado Digital Social: APP Sharing Lisboa



Consulta dos 
bónus disponíveis…

Consulta do estado das 
causas e das poupanças…

Mercado Digital Social: APP Sharing Lisboa



Mercado Digital Social: Plataforma Sharing Urbana

…telemóvel…

passos, 

questionários,

check-in lojas!

…dados externos…

Bicicleta, 

Carregamentos, 

Consumos Energéticos



Mercado Digital Social: Plataforma Sharing Urbana

4 Escolas

34 Edifícios Públicos

2 Edifícios                

Privados Reabilitados

1690 Áreas/PTs

2491 Linhas de Iluminação

EDP 

Consumos Energéticos

EMEL 

Tráfego e Estacionamento

62 Parques

20 Estações Gira

CML

Frota, Resíduos e 

Qualidade do Ar



• 4500 alunos 

(dos 13 aos 15 anos)

• 3 freguesias diferentes

(cerca 130 000 pessoas) 

• Rede de comércio local

• Envolvimento das Freguesias

Lançado em Novembro 2018

3 Escolas piloto selecionadas em Lisboa - centro

Sharing Lisboa Piloto (2018/2019)



App Sharing Lisboa: Piloto (2018/2019)

ESCOLA - A CAUSA COMUM !

Sharing Lisboa Piloto (2018/2019)



• Promover a consciência ambiental nas atividades escolares

• Incentivar a alteração comportamental para a eficiência energética

• Promoção do envolvimento das escolas com comunidade local: capacidades sociais

Intervenientes Chave:

• Professores designados

• Agente DSM

• Alunos “champions”

Sharing Lisboa Piloto (2018/2019): objetivos



• Sessões de lançamento com toda a comunidade Local

• Sessões periódicas com os alunos sobre:

sustentabilidade, eficiência energética, mobilidade

• Balcões mensais

• Equipa dos champions

• Incentivos: Escola vencedora recebe o prémio final

(requalificação); desafios periódicos, com

recompensas.

Sharing Lisboa Piloto (2018/2019): nas escolas



Análise do consumo energético das escolas

• Relatórios mensais

• Visitas/auditorias técnicas

• Propostas de medidas de eficiência energética –

comportamental ou investimento

• Sessões com AO e professores

Sharing Lisboa Piloto (2018/2019): EE nas escolas



Entrega de prémios

• 26 de junho de 2019

• 1º prémio:

20.000€ em medidas de

eficiência energética para a

escola

• 2º/3º posições:

5.000€ em medidas de EE

Sharing Lisboa Piloto (2018/2019): encerramento



1260 utilizadores 867,736 pontos

15,272 km 7459 quizzes790 km 4828 check-in nas lojas
de comércio local

Utilização da APP:

Uma vez por dia Menos de 5 minutos
5-10 minutos

Sharing Lisboa Piloto (2018/2019): resultados



✓ Adoção de comportamentos de poupança energética
– alunos, professores e funcionários da escola:
✓ Desligar equipamentos eletrónicos da ficha
✓ Desligar as luzes quando saem da divisão
✓ Desligar o carregador do telemóvel
✓ Substituir equipamentos/eletrodomésticos 

menos eficientes
✓ Utilizar programas eco

Após Piloto Sharing Lisboa

✓ Mudanças nos padrões de mobilidade:
✓ Andar mais
✓ Diminuição do uso de veículo privado
✓ Maior utilização de transportes públicos

Sharing Lisboa Piloto (2018/2019): resultados



• Sharing Lisboa é uma ferramenta, baseada em estratégias de gamificação, com um

enorme potencial para promover alteração de comportamentos

• Envolvimento do cidadão no processo de desenvolvimento e definição de conceito

• Sharing Lisboa pode ser um veículo de mudança:

- comportamento do cidadão

- qualidade de vida da cidade

- transformar a cidade

Sharing Lisboa: conclusões



• Aplicação a outros contextos e flexibilidade para

ajustar a outros formatos

• Deve ser um serviço/APP altamente competitivo que

atraia os cidadãos

• Modelo de negócio deve ser benéfico e útil para a

cidade, cidadão, negócios – scale-up e replicação

• Uma ferramenta que envolva o cidadão, simples e

com objetivos claros atraindo todos os cidadãos

Equipa Sharing Lisboa

Sharing Lisboa: conclusões
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