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HUB CRIATIVO DO BEATO INVESTE NA SUSTENTABILIDADE
CRIANDO LABORATÓRIO VIVO
O Hub Criativo do Beato (HCB) Living Lab é um projeto que potencia o desenvolvimento de novas
tecnologias e serviços para mitigar o impacto das alterações climáticas, promovendo também a
sustentabilidade do ecossistema empresarial que está a crescer na zona oriental de Lisboa. Entre as
principais medidas, estão a constituição de uma comunidade de energia, a criação de espaços para
agricultura urbana, sistemas de energia e iluminação inteligentes, a neutralidade nos transportes públicos,
projetos de economia circular na cadeia alimentar do HCB, entre outras. A execução do projeto tem duração
prevista de três anos, terminando em 2024.
Alinhada com a aposta na vertente de sustentabilidade ambiental do HCB, a Startup Lisboa, entidade
responsável pela gestão do HCB, com a coordenação técnica da Lisboa E-Nova, e em parceria com a Câmara
Municipal de Lisboa, viu aprovada a sua candidatura ao Programa "Ambiente, Alterações Climáticas e
Economia de Baixo Carbono", com financiamento parcial dos EEA Grants(1), para a implementação de
projetos piloto de laboratórios vivos de descarbonização e mitigação às alterações climáticas através do
projeto HCB Living Lab, um projeto transversal a todo o espaço do novo Hub Criativo do Beato.
Os projetos a desenvolver neste living lab intervêm em quatro áreas prioritárias: Energia, Edifícios, Mobilidade
e Economia Circular & Ambiente. Através de diferentes meios e atividades, o HCB LL vai apoiar a criação de
um ecossistema de inovação, para a transformação urbana, através de uma série de ações promovidas em
colaboração com parceiros, alguns deles residentes do HCB: Carris, Circular, DST Solar, Innovation Point,
Mota-Engil Renewing, Praça, Prio-Bio, Schréder, The Browers Company e Watt IS.
Segundo o diretor executivo da Startup Lisboa, Miguel Fontes: “o objetivo é criar no Hub Criativo do Beato um
laboratório vivo que permita testar, demonstrar, afirmar e promover o desenvolvimento de soluções
tecnológicas inovadoras que contribuam para a melhoria da sustentabilidade ambiental do projeto, com vista
a um aumento da resiliência e da capacidade de resposta às alterações climáticas, garantindo o
envolvimento ativo dos cidadãos, empresas, autoridades públicas e universidades locais”.
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Esta iniciativa vai fazer do HCB um espaço de demonstração em grande escala, um smart campus onde se
espera que as ações, soluções e serviços implantados, demonstrem o potencial de replicação das
abordagens na prática e num ambiente urbano real.
Apesar do momento que vivemos, marcado por uma situação de pandemia, o HCB manteve os trabalhos de
reabilitação de infraestruturas e espaços exteriores. Para além do edifício da Factory que irá acolher o
projeto da Mercedes-Benz.io, com previsão de abertura ainda este ano, já arrancaram também, este ano, as
obras de reabilitação dos espaços que serão ocupados pela Praça.
(1) Mecanismo Financeiro plurianual, conhecido como EEA Grants, através do qual a Islândia, o
Liechtenstein e a Noruega apoiam financeiramente os Estados membros da União Europeia com
maiores desvios da média europeia do PIB per capita, onde se inclui Portugal.

Sobre o Hub Criativo do Beato: O Hub Criativo do Beato é o espaço que está a nascer na antiga Manutenção Militar (complexo fabril do Exército Português), e que vai
acolher um dos maiores pólos de inovação e empreendedorismo da Europa. Serão 18 edifícios, distribuídos por cerca de 35 mil metros quadrados, de reconhecido valor
industrial e arquitectónico, que estão a ser reconvertidos para receber um conjunto de entidades nacionais e internacionais nas áreas da tecnologia, inovação e indústrias
criativas que posicionam Lisboa como uma cidade aberta, empreendedora e de referência mundial.
Sobre os EEA Grants:
Através do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu (EEE), a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega são parceiros no mercado interno com os Estados-Membros da União
Europeia. Como forma de promover um contínuo e equilibrado reforço das relações económicas e comerciais, as partes do Acordo do EEE estabeleceram um Mecanismo
Financeiro plurianual, conhecido como EEA Grants. Os EEA Grants têm como objetivos reduzir as disparidades sociais e económicas na Europa e reforçar as relações
bilaterais entre estes três países e os países beneficiários. Para o período 2014-2021, foi acordada uma contribuição total de 2,8 mil milhões de euros para 15 países
beneficiários. Portugal beneficiará de uma verba de 102,7 milhões de euros. Saiba mais em eeagrants.gov.pt
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Para fazer o download de fotografias do Hub Criativo do Beato: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ZxtRV81LBFNnOpy1PMc-BDMbU-XTC09w
Redes Sociais da Hub Criativo do Beato: Facebook + Instagram + Twitter + Linkedin + Youtube
Website do HCB: hubcriativobeato.com
Para mais informações e imagens, por favor contacte: Patrícia Roque T: +351 916 053 083 E: patricia.roque@doctorspinr.com
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HUB CRIATIVO DO BEATO INVESTS IN SUSTAINABILITY
BY CREATING A LIVING LAB
The Hub Criativo do Beato (HCB) Living Lab is a project that promotes the development of new technologies
and services to mitigate the impact of climate change, while also promoting the sustainability of the
business ecosystem that is growing in the eastern part of Lisbon. Among the main measures is the
constitution of an energy community, the creation of spaces for urban agriculture, intelligent energy and
lighting systems, neutrality in public transportation, circular economy projects in the HCB food chain,
among others. The execution of the project is expected to last for three years, ending in 2024.
In line with the focus on HCB's environmental sustainability, Startup Lisboa, the entity responsible for the
management of HCB, with the technical coordination of Lisboa E-Nova, and in partnership with the Lisbon
City Council, saw its application for the Environment, Climate Change and Low Carbon Economy" program
approved, with partial funding from the EEA Grants (1), for the implementation of pilot projects for living
decarbonisation and climate change mitigation laboratories through the HCB Living Lab project, a
cross-cutting project that will live in the space of the new Hub Criativo do Beato.
The projects to be developed in this living lab intervene in four priority areas: Energy, Buildings, Mobility and
Circular Economy & Environment. Through different means and activities, HCB LL will support the creation of
an innovation ecosystem, for urban transformation, through a series of actions promoted in collaboration
with partners, some of whom are residents of HCB: Carris, Circular, DST Solar, Innovation Point, Mota-Engil
Renewing, Praça, Prio-Bio, Schréder, The Browers Company and Watt IS.
According to the executive director of Startup Lisboa, Miguel Fontes: “the objective is to create a living
laboratory in the Hub Criativo do Beato that allows testing, demonstrating, affirming and promoting the
development of innovative technological solutions that contribute to the improvement of the project's
environmental sustainability, with a view to increasing resilience and the capacity to respond to climate
change, ensuring the active involvement of citizens, companies, public authorities and local universities ”.
This initiative will make HCB a demonstration space at a large scale, a smart campus where the actions,
solutions and services implemented are expected to demonstrate the potential for replicating approaches in
a real urban environment.
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Despite the moment we are experiencing, marked by a pandemic situation, HCB maintained the works for the
rehabilitation of infrastructures and outdoor spaces. In addition to the Factory building that will host the
Mercedes-Benz.io project, scheduled to open later this year, the rehabilitation work of the spaces that will be
occupied by Praça have also started.
(1) Multiannual Financial Mechanism, known as EEA Grants, through which Iceland, Liechtenstein and
Norway financially support the member states of the European Union with the largest deviations from
the European average of GDP per capita, including Portugal.

About Hub Criativo do Beato: Hub Criativo do Beato is the space that is being born in the former Military Maintenance (manufacturing plant of the Portuguese Army), and
that will welcome one of the biggest poles of innovation and entrepreneurship in Europe. There will be 18 buildings, spread over about 35 thousand square meters, of
recognized industrial and architectural value, which are being converted to receive a set of national and international entities in the areas of technology, innovation and
creative industries that position Lisbon as an open, entrepreneurial and a world reference city.
About EEA Grants:
Through the Agreement on the European Economic Area (EEA), Iceland, Liechtenstein and Norway are partners in the internal market with the Member States of the
European Union. As a way of promoting a continuous and balanced strengthening of economic and trade relations, the parties to the EEA Agreement have established a
multiannual Financial Mechanism, known as the EEA Grants. The EEA Grants aim to reduce social and economic disparities in Europe and to strengthen bilateral relations
between these three countries and the beneficiary countries. For the 2014-2021 period, a total contribution of € 2.8 billion has been agreed to 15 beneficiary countries.
Portugal will benefit from a budget of 102.7 million euros. Learn more at eeagrants.gov.pt.
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To download images of Hub Criativo do Beato: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ZxtRV81LBFNnOpy1PMc-BDMbU-XTC09w
Hub Criativo do Beato Social Media: Facebook + Instagram + Twitter + Linkedin + Youtube
HCB Website: hubcriativobeato.com
For more information, please contact:: Patrícia Roque T: +351 916 0

