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Quarteira
Lab

Participe!

Dando continuidade às apostas municipais na 
sustentabilidade, pretendemos testar no Quarteira Lab 
um conjunto de soluções de mobilização e participação da 
comunidade e de soluções urbanísticas e tecnológicas 
que possam ajudar-nos a concretizar um território mais 
sustentável para que todos possam usufruir dele (agora e 
no futuro)! 

Contamos consigo para impulsionar o
Quarteira Lab:

Participe nas sessões de trabalho e faça parte 
da solução! O seu contributo é essencial!  

Responda ao questionário e deixe-nos 
sugestões:

Se reside, trabalha ou estuda na área do 
Quarteira Lab deixe-nos o seu contributo 
aqui: https://goo.gl/ix7gtF

Se tem um estabelecimento de comércio 
ou serviços na área do Quarteira Lab 
deixe-nos o seu contributo aqui: 
https://goo.gl/21ytah

O questionário encontra-se também disponível 
para preenchimento em papel na Junta de 
Freguesia de Quarteira.

Num futuro próximo: 
Teste as soluções implementadas. 
Mantenha-se ativo na mudança de 
comportamentos. 
Continue a participar e a enviar-nos contributos.  

Envie os seus contributos por email para: 

Laboratório Vivo para a Descarbonização

Faça parte da solução!



O ponto de partida: o desafio de 
tornar o território mais sustentável 

A Avenida Carlos Mota Pinto/Avenida Francisco Sá 
Carneiro constitui um território que ambiciona responder 
às questões de sustentabilidade  urbana no nosso 
concelho, caracterizando-se pela elevada pressão 
urbanística e populacional e pelo predomínio do 
automóvel. É neste contexto que se considera importante 
intervir, no sentido de criar um espaço mais sustentável e 
amigo dos que nele vivem, trabalham e passeiam. Com 
este objetivo, um troço do Eixo Central foi delimitado  
como Laboratório Vivo para a Descarbonização (LVpD) - o 
“Quarteira Lab”, um espaço de teste de ideias e medidas 
para a descarbonização (diminuição de gases com efeito 
de estufa) e melhoria da sustentabilidade ambiental. 

O Quarteira Lab é um espaço de inovação aberta em que se 
pretende que as ideias e medidas a testar sejam fruto de 
um trabalho colaborativo entre a autarquia e a comunidade. 
Partindo dos problemas e características menos positivas, 
foram identificados quatro domínios de intervenção 
possíveis.

Nestes domínios, e tendo em vista a descarbonização, 
prevê-se a mobilização e sensibilização da comunidade e o 
teste de um conjunto de soluções inovadoras, sustentáveis e 
inclusivas, a aplicar no espaço público, edifícios, serviços 
públicos e transportes, que permitam melhorar o 
desempenho energético e ambiental no Quarteira Lab e 
contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos 
cidadãos e para a alteração dos seus hábitos de consumo e 
mobilidade. 

A participação e mobilização para a 
mudança:  cada cidadão é um 
parceiro chave deste desafio

O desafio: cocriar e testar 
intervenções para descarbonizar o 
território e torná-lo mais sustentável 

O Quarteira Lab, enquanto laboratório e ambiente de 
inovação aberta, precisa de todos os que o utilizam. O 
desafio de descarbonização deste território só pode ser 
concretizado com o envolvimento da comunidade 
local, elemento chave na adoção de comportamentos 
e hábitos ambientalmente mais responsáveis e 
sustentáveis e na cocriação das tecnologias e soluções 
urbanas a testar. 
O seu contributo, enquanto residente, trabalhador e 
visitante deste espaço, é fundamental em todo o 
processo de implementação do Laboratório.

MobilidadeEnergia

Economia circular
e ambiente

Edifícios

(Menos carros / menos 
poluição atmosférica)

(Menos consumo energético / 
mais fontes de energia 
renováveis)

(Menos resíduos / melhor 
gestão dos recursos 

naturais)

(Menos consumo de recursos 
/ mais responsabilidade 
ambiental)

Contamos consigo para:
     Tornar este espaço mais atrativo para peões!

     Gerir os recursos de forma inteligente e eficaz!

     Melhorar a qualidade do ambiente urbano!

Identificar e analisar 

Cocriar soluções

Testar soluções

Resultados 
positivos - replicar 

a solução

Avaliar resultados

Resultados 
negativos  - avaliar 

e reformular

- Quarteira Lab


