
A sua opinião e a sua participação são essenciais, pois 
só juntos podemos alcançar os objetivos de 
descarbonização e termos mais certezas que as 
próximas gerações terão a “nossa Águeda” à sua 
disposição!

Contactos
Município de Águeda

 laboratoriodescarbonizacao@cm-agueda.pt 

Queremos que Águeda seja um exemplo de cidade 
não poluente, que gere bem os seus recursos 
pensando em todos os que cá estão e nos que hão de 
vir!
A participação de toda a comunidade é importante 
para perceber melhor o ponto de partida e desenhar 
em conjunto as soluções que podemos testar no 
Águeda Sm@rt City Lab.

Se não for possível estar presente pode 
enviar contributos através do email 
laboratoriodescarbonizacao@cm-agueda.pt. 

Responder aos questionários que nos vão 
permitir a todos conhecer o nosso ponto de 
situação atual:

 

Se tem um estabelecimento de comércio ou 
serviços na área do Águeda Sm@rt City Lab 
deixe-nos o seu contributo em: 
https://goo.gl/Yx8Vjn 

Se reside, trabalha ou estuda na área do Águeda 
Sm@rt City Lab deixe-nos o seu contributo em: 
https://goo.gl/wwuwPM 

Participe

Num futuro próximo, testar e usar as 
tecnologias e participar ativamente nas 
dinâmicas que nos ajudará agora a 
desenvolver.

Contamos consigo para:

Participar nas sessões de trabalho e 
desenhar connosco a concretização das 
atividades.

 Faça a diferença no 
desenvolvimento
da nossa cidade!

Participe!

Águeda Sm@rt
City Lab

Saiba mais em: 
www.cm-agueda.pt 

Laboratório Vivo para a Descarbonização



O Águeda Sm@rt City Lab localiza-se no centro da 
cidade, numa zona consolidada entre a EN1 (a 
poente), a baixa/rio Águeda (a sul), a zona do 
mercado/Fórum da Juventude (nascente) e a Câmara 
Municipal/Estação Ferroviária (a norte). Totalizando 
44,3 ha, o Laboratório integra equipamentos e 
espaços importantes no quotidiano dos residentes e 
não residentes, com uma elevada concentração de 
comércio, serviços/equipamentos e espaços de lazer 
e encontro de toda a comunidade aguedense.

O que é?

Mobilidade

Energia

Economia circular e ambiente

Edificios

$
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Onde se localiza? Quais os desafios?

O Águeda Sm@rt City Lab é um Laboratório Vivo 
(living lab) que se traduz num ambiente aberto de 
inovação (uma área da nossa cidade), onde a 
autarquia, os cidadãos, as empresas e as escolas 
colaboram no desenvolvimento, implementação, 
validação e teste de novas tecnologias, serviços e 
respetivas aplicações nesta área da cidade 
delimitada. Pretende-se com estas iniciativas alterar 
hábitos de consumo e de apropriação dos espaços 
públicos e privados (em casa podemos fazer a 
diferença) e assim conseguirmos ganhos 
significativos na eficiência energética e ambiental 
nos edifícios, nos espaços públicos, nos serviços 
urbanos e nos transportes.

O Águeda Sm@rt City Lab pretende mobilizar toda a 
comunidade aguedense, com especial foco nos que 
residem, trabalham ou utilizam a área delimitada para, 
em conjunto com a autarquia e outros parceiros, 
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, englobando 
quatro áreas temáticas:

Vamos ter um território e uma comunidade mais sustentáveis!

Vamos usar de forma mais responsável os recursos que temos 
à nossa disposição!

Vamos poluir menos e reutilizar mais!

Vamos ter um território e uma comunidade mais sustentáveis!

Vamos Mudar!


