
Aldeas Intelixentes, Solucións de futuro para aldeas sostibles, é un proxecto que
persegue obter solucións innovadoras que permitan impulsar a recuperación dos
núcleos rurais co fin de conseguir un territorio rural intelixente a través da creación
dunha rede de aldeas modelo que potencien os grandes valores das áreas rurais
e proporcionen aos actores locais as ferramentas para aproveitar o seu potencial
e así contribuír aos grandes retos da sociedade.

ALDEAS
INTELIXENTES
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Plataforma intelixente para a xestión de servizos no ámbito local

Retos

Plataforma para a trazabilidade e valoración de produtos
agroalimentarios e subprodutos das Aldeas Modelo

Módulo de rueiro dixital
Módulo de xestión de infraestruturas
Módulo de xestión colaborativa de servizos públicos
Módulo de planificación e xestión de roteiros

Realizar a trazabilidade dos produtos agroalimentarios durante todas as
fases da súa cadea de produción, dende a orixe ata o produto final ou
residuo xerado.
Incorporar dita información a unha etiqueta dixital de fácil disposición e
lectura, de forma que toda a información estea accesible para o cliente
final ou calquera axente intermediario
Facilitar a xestión da valorización dos residuos orgánicos resultantes da
produción, mediante a creación dunha rede dixital de produtores e
potenciais usuarios dos residuos



Sistema enerxético integral para Aldeas Modelo

Edificación e urbanización sostible
Uso de tecnoloxías innovadoras e sostibles, e materais autóctonos para
mellorar a habitabilidad e eficiencia enerxética
Incorporación de sistemas modulables para a mellora da habitabilidade
nas construcións tradicionais
Deseño innovador de mobiliario intelixente

Para máis información:

Mapa das aldeas modelo en Galicia

https://aldeasintelixentes.com/aldeas-intelixentes//

          981 530 500 - www.unionsagrarias.org

Sistema de axuda á decisión para actividades agrarias nas Aldeas
Modelo

Identificación de usos óptimos
Subsistema de control e axuda á decisión para gandería en extensivo
Subsistema de axuda á decisión para cultivos
Subsistema de axuda á decisión para produción ecolóxica

Definición dun modelo xurídico de CEL (Certificado de Enerxías Limpas)
para as aldeas modelo
Desenvolvemento dun modelo técnico de CEL para as aldeas modelo
Kit dixital para a xestión do sistema
Construción dun proxecto piloto de CEL nunha aldea modelo

https://aldeasintelixentes.com/aldeas-intelixentes/

