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Projeto PAB_LivingLab

Contac to :  comunicacao.gestao@aidg loba l .o rg



Sobre o Projeto

O “PAB_LivingLab – Vive a

descarbonização no Parque Adão

Barata” é um projeto cofinanciado

pelos EEA Grants, no âmbito do

Programa Ambiente.

O projeto tem como objetivo

reduzir a intensidade carbónica

das atividades e serviços do

Parque Adão Barata (PAB), em

Loures, através da implementação

de soluções tecnológicas

inovadoras.

No Parque serão dinamizadas

atividades que promovem a adoção

de práticas sustentáveis. 

 

Os seus visitantes poderão

experienciar, de forma interativa e

dinâmica, o laboratório de

descarbonização enquanto usufruem

do espaço verde.

O projeto tem a duração de 36

meses.

 

Realiza-se de 1 de maio de

2021 a 30 de abril de 2024.

Financiado por:



Propomos

Reduzir a intensidade carbónica

das atividades e serviços do

Parque Adão Barata através da

implementação de soluções

tecnológicas inovadoras.

Capacitar toda a cadeia de valor,

tendo em vista a promoção da

cidadania ativa;

 

Sensibilizar a população para os

benefícios da adoção de estilos de

vida sustentáveis;

 

Envolver toda a comunidade no

desenvolvimento de tecnologias,

potenciando a sua rápida

apropriação.



Porquê?

O projeto surge da

necessidade de contribuir

para a existência de

territórios mais

sustentáveis e resilientes

às Alterações Climáticas.

A escolha de um parque urbano como

local de implementação do laboratório

foi suportada tendo em conta as

funções dos Espaços Verdes Urbanos

nas suas diferentes áreas

disciplinares: ambiental, económica e

social. 

Sendo o PAB um espaço verde em

meio urbano, desempenha múltiplas

funções, desde a contribuição para a

preservação da biodiversidade à

aproximação da população à

natureza, promovendo, desta forma, a

saúde e o bem-estar.



Os eixos do
PAB_LivingLab

Projeto PAB_LivingLab



Ef ic iênc ia  h ídr ica ,  a t ravés da ins ta lação de

um s is tema de rega in te l igente ;

Gestão de res íduos,  a t ravés de um p lano de

gestão sus tentáve l  de  res íduos e  da

promoção da sua va lor ização;

Gestão da qua l idade do ar ,  recor rendo à

ins ta lação de um s is tema de sensor ização;

Gestão dos espaços verdes a t ravés do

aumento  do potenc ia l  de  sequest ro  de

carbono do PAB.

 

 

 

 



In f raes t ru turas  de supor te  tecno lóg ico  capazes de

proporc ionar  in formação sobre  t râns i to  e  mobi l idade com

o ob je t ivo  de reduz i r  a  a f luênc ia  de automóve is  no

per ímet ro  do PAB e promover  a  mobi l idade suave;

Smar t  Park ing –  onde serão ins ta lados sensores

e le t romagnét icos  que i rão  dete tar  a  presença de veícu lo

por  lugar  de es tac ionamento ;

In f raest ru tura  de contab i l i zação e  sensor ização de

b ic ic le tas  e  promoção da mobi l idade suave.

 

 



Propomo-nos cr ia r  uma comunidade de energ ia  renováve l

a t ravés de uma cent ra l  de  produção fo tovo l ta ica  e  um

sis tema de smar t  meter ing  e  p la ta forma de gestão,  tendo em

vis ta  a  redução dos consumos de energ ia  e  das emissões de

carbono.



“Bu i ld ing  In format ion  Model ing”  com IoT,  enr iquecendo um

modelo  de gestão avançado do ed i f íc io  “Pa lác io  Marqueses

Pra ia  e  Monfor te” ,  cont r ibu indo para  a  d iminu ição da pegada

de carbono do ed i f íc io .



Vivênc ia  do labora tór io  de fo rma inovadora  e  sus tentáve l

num espaço inc lus ivo  e  res i l ien te ,  p rocurando a  melhor ia

da qua l idade de v ida  dos c idadãos e  comunidades;

P la ta formas de agregação e  comunicação de toda a

in formação gerada,  envo lvendo empresas,  comérc io

loca l ,  au tor idades,  esco las ,  un ivers idades e  c idadãos;

Divu lgação de todos os  produtos  desenvo lv idos ,  a  n íve l

nac iona l  e  in ternac iona l .

 

 



Página de Facebook do Pro je to :

@pabl iv ing lab



Not íc ias  do Pro je to



Not íc ias  do Pro je to



Cl ipp ing do Pro je to



Cl ipp ing do Pro je to



Imagens do Pro je to



Imagens do Pro je to



Entidade Finaciadora e Parceiros

Financiador

Operador

Promotor

Parceiros:



Através do Acordo sobre  o  Espaço Económico Europeu

(EEE) ,  a  Is lând ia ,  o  L iechtenste in  e  a  Noruega são

parce i ros  no mercado in terno com os Estados-Membros

da União Europe ia .  

Como forma de promover  um cont ínuo e  equ i l ib rado

re forço das re lações económicas e  comerc ia is ,  as  par tes

do Acordo do EEE estabe leceram um Mecan ismo

Finance i ro  p lur ianua l ,  conhec ido como EEA Grants .  Os

EEA Grants  têm como ob je t ivos  reduz i r  as  d ispar idades

soc ia is  e  económicas na Europa e  re forçar  as  re lações

b i la tera is  ent re  es tes  t rês  países  e  os  países

benef ic iá r ios .  

 

Para  o  per íodo 2014-2021,  fo i  acordada uma

cont r ibu ição to ta l  de  2 ,8  mi l  mi lhões de euros  para  15

países benef ic iá r ios .  

 

Por tuga l  benef ic ia rá  de uma verba de 102,7  mi lhões de

euros .  Sa iba mais  em eeagrants .gov.p t ” .

Sobre os EEA
Grants


