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Descrição do projeto, com eventual monitorização do nível de execução

O presente projeto tem por objetivo a implementação do Laboratório Vivo para a Descarbonização (LVpD) de Alenquer e
assenta num conjunto de seis Work Packages (WP):
1) Gestão;
2) Ativação, comunicação e disseminação do Laboratório com especial destaque para a aquisição de um Espaço
Interativo, sessão pública de apresentação, a semana da experimentação do Laboratório e as Jornadas de
Descarbonização;
3) Sistema de Mobilidade Sustentável, o qual assenta: A) Numa solução de e-bike sharing em que se prevê adquirir
aproximadamente 5 bicicletas elétricas e 1 convencional, com docas com carregamento associadas e a respetiva
plataforma informática e a infraestrutura necessária para o carregamento das bicicletas; B) Solução de utilização de
viaturas elétricas, em regime de aluguer ou car sharing; C) Criação de um circuito de transporte coletivo em autocarro
elétrico com reformulação das rotas atuais dos autocarros com motores de combustão interna e D) Sistema inteligente de
apoio à procura de estacionamento;
4) Espaço público Autossustentável que consiste: A) Na otimização do sistema de rega dos espaços verdes no Jardim Vaz
Monteiro. B) Na otimização do sistema de iluminação pública energeticamente eficiente e inteligente. C) Reorganização de
espaço público - Projeto "Pinta a Vila que Queres!".
5) Equipamento Próximo de Energia Zero, o qual baseia-se num: A) Sistema de climatização e produção de energia
eficiente a implementar na Biblioteca Municipal e engloba dois subsistemas: um sistema solar térmico para aquecimento e
arrefecimento e um sistema solar fotovoltaico em cobertura de estacionamento. B) Otimização do sistema de gestão da
rede elétrica.
6) Monitorização, que compreende a aquisição de: A) Equipamento de monitorização da qualidade do ar e B) uma
plataforma TIC agregadora de toda a informação de todos os sensores transversais aos WP. Esta plataforma terá dois
componentes: Visualização e Monitorização com comando e controlo dos sistemas (incluindo alarmística).

