
ÁGUEDA SMART CITY LAB

Laboratório Vivo para a Descarbonização

Isto não é ficção…

Alterações climáticas

Poluição atmosférica

Poluição marinha

Sobrecarga de recursos Uso e abuso de plásticos

Contaminação e erosão de solos



…e afeta-nos a todos!

Cheias rápidas

Insustentabilidade no uso 
de recursos

Trânsito caótico

Incêndios florestais

Ainda estamos a tempo de mudar?

Não há um Planeta B! É urgente mudar o 
nosso comportamento! 

Contamos contigo!



Águeda Sm@rt City Lab – o que é?

O Águeda Sm@rt City Lab é um Laboratório Vivo que se traduz num 

ambiente aberto de inovação, onde a autarquia, os cidadãos, as empresas e 

as escolas colaboram no desenvolvimento, implementação, validação e 

teste de novas tecnologias, serviços e respetivas aplicações numa área da 

cidade. 

Onde se localiza?

• 47, 1 hectares

• Concentração de 
equipamentos 

• Cota baixa e cota alta 
da cidade

• 352 edifícios, 264 dos 
quais habitação 

• 1950 residentes 
(predomínio idade 
ativa) 

• 600 famílias (maioria 
com filhos)

• Mais de 3000 alunos  
(1250 nas EB/S)



MOBILIDADE ECONOMIA CIRCULAR E 
AMBIENTE

ENERGIA E EDIFÍCIOS

Quais os desafios?

Pensar, desenvolver e implementar ações inovadoras que promovam a 

redução da emissão de Gases com Efeito de Estufa (GEE) e a adoção de 

medidas de mitigação de alterações climáticas

E se fosse divertido ir para a 
escola de bicicleta e a pé?

E se tivéssemos menos carros a 
circular e poluir?

E se o mobiliário urbano tivesse 
outras funcionalidades?

E se produzíssemos menos lixo?

E se gerássemos energia ao 
andar a pé ou de carro?

E se o sol fosse a nossa fonte de 
energia?



O futuro do planeta e dos recursos que garantem a 
nossa sobrevivência depende de todos nós!

Fica a conhecer algumas soluções que podes testar no Águeda Sm@rt City Lab

Shuttle urbano elétrico 

Carsharing

Soluções para 
carregamento de 
veículos elétricos

Sistema de gestão de 
resíduos diferenciados 

Solução de pavimentos 
geradores de energia 

Mobiliário urbano 
inteligente (bancos com 

USB) 

Sistema inteligente de 
gestão da iluminação 

pública e análise de fluxos 

Sistema de gestão do 
estacionamento

Avaliação e otimização do 
uso eficiente da energia 

no setor residencial 

Iniciativas de promoção da 
mobilidade sustentável

Sistema de gestão de rega 
inteligente 

ESPAÇO “ÁGUEDA SM@RT 
CITY LAB”



Como vamos divulgar informação?

Plataforma App

Plataforma agregadora de dados 
provenientes dos vários sistemas 
inteligentes (estacionamento, 
mobilidade, qualidade do ar, água, 
resíduos, iluminação)

Aplicação para registo por parte da 
população do seu comportamento diário 
nas várias áreas temáticas (energia, 
mobilidade, resíduos, edifícios)

MOBILIDADE ECONOMIA CIRCULAR E 
AMBIENTE

ENERGIA E EDIFÍCIOS

Faz a diferença na tua cidade. Participa

1. Responde ao questionário para aferir a situação atual: 
https://goo.gl/wwuwPM  

2. Envia sugestões/contributos através do e-mail: 
laboratoriodescarbonizacao@cm-agueda.pt

3. Participa no peddy paper

4. Participa no concurso de ideias “+ sustentabilidade –
carbono”



Sabe mais em: 
Ambiente e 

Sustentabilidade 
www.cm-agueda.pt

Tens ideias para 
melhorar o ambiente 

da nossa cidade?

Apresenta as tuas 
ideias

Ideias inovadoras que contribuam para a redução da emissão de 
GEE, aumento da eficiência energética e sustentabilidade 
ambiental nos edifícios e espaços públicos da cidade 

O que se pretende?

Quem pode 
participar?

Mobilidade

Economia circular e ambiente

Energia e edifícios

Todos os alunos dos 2º e 3º ciclo do ensino básico, ensino 
secundário/ profissional e ensino superior dos estabelecimentos 
de ensino da cidade de Águeda

Grupos até um máximo de 10 elementos

Concurso de ideias “+ sustentabilidade – carbono”



Concurso de ideias “+ sustentabilidade – carbono”

• Ficha de inscrição
• Documento com proposta de projeto/ideia com o máximo 

de 10 páginas (letra calibri, tamanho 10, espaçamento 1,5) 
com resumo da ideia e uma descrição da solução que o grupo 
de trabalho propõe.

Estes elementos devem ser enviados para o email
laboratoriodescarbonizacao@cm-agueda.pt 

• Ficha de inscrição: até 26 de abril de 2019
• Submissão do projeto/ideia: até 06 de maio

Os projetos são votados pelo público e os três projetos com 
maior número de votos são avaliados pelo Júri para 
atribuição do 1º, 2º e 3º lugares

Pontuação do júri terá em conta os seguintes critérios:
• Excelência (40%)
• Inovação (30%)
• Impacto (30%)

O que temos de 
entregar?

Até quando?

Quais os critérios de 
avaliação?

Peddy paper

• Vem descobrir a cidade e o que o Laboratório Vivo para a
Descarbonização (LVpD) Águeda City Lab. vai fazer…;

� Faz uma equipa (máximo 10 elementos);

� Inscreve-te em laboratoriodescarbonizacao@cm-agueda.pt;

� Vais receber mais informação por e-mail e prémios!

https://www.tripadvisor.pt/



Saiba mais em Ambiente e Sustentabilidade:
www.cm-agueda.pt


