Compromisso

Lisboa Capital Verde Europeia 2020

Ação Climática Lisboa 2030

CONVITE

Exmos(as). Senhores(as),
Em 2020 Lisboa é a Capital Verde Europeia. Este galardão que reconhece a transformação da
cidade na última década, renova o compromisso da cidade para alcançar um melhor ambiente
urbano até 2030.
Lisboa tem uma posição clara em matéria de combate as Alterações Climáticas. Subscrevemos o Pacto dos Autarcas para o Clima e Energia, a adesão aos objetivos do Acordo de Paris,
a adesão à Rede C40 Cities e, desenvolvemos o Plano de Ação para as Energias Sustentáveis e
o Clima (PAESC), aprovado em Câmara e na Assembleia Municipal, por unanimidade, em 2018.
Para estarmos na linha da frente da concretização de uma agenda pela sustentabilidade teremos que estar como um todo. As sociedades são tão fortes quanto a força do seu conjunto e, no
caso das cidades, tão fortes quanto a força do seu tecido económico, das suas instituições, do
seu património e legado, do seu povo. Só será possível a Lisboa ser um farol no cumprimento da
promessa que foi feita às gerações futuras se no seu todo se mobilizar.
Com esta ambição lançámos o desafio à cidade, às empresas, organizações, associações, instituições, públicas e privadas, para assumirem connosco o Compromisso Lisboa Capital Verde Europeia 2020 – Ação Climática Lisboa 2030 com uma agenda ambiciosa para a próxima década,
sob o mote ESCOLHE EVOLUIR: 2030 medidas para 2030.
Para cumprirmos estas metas ambientais precisamos de si, da sua organização. O impacto de
cada organização per se pode ser limitado, mas no seu todo transformaremos a cidade e afirmaremos Lisboa numa rede global de cidades. Esta afirmação global contribui para que a nossa voz
seja ouvida, para que tenhamos um papel no desenvolvimento de políticas públicas e compromissos empresariais à escala global, e principalmente que valorizemos Lisboa e com ela todas as
organizações que dela fazem parte.
Para tal, convidamos a sua organização a juntar-se às mais de 200 empresas e a subscrever o
Compromisso Lisboa Capital Verde Europeia 2020 – Ação Climática Lisboa 2030, abraçando as
várias áreas de intervenção como a mobilidade1, a eficiência energética ou a redução da produção de resíduos.

1

A assinatura do Pacto de Mobilidade Empresarial para a Cidade de Lisboa já é um compromisso aceite para integrar o Compromisso Lisboa Capital Verde Europeia 2020.

↓

Este é um compromisso de ação, pelo que a adesão ao Compromisso pressupõe o envio para
o endereço compromissoverde@cm-lisboa.pt, do Plano de Sustentabilidade Ambiental da sua
organização e/ou de medidas e/ou projetos que contribuam para o alcançar dos objetivos atrás
referidos. Para o efeito, juntamos a minuta de compromisso a completar, assinar e enviar.
Estas medidas devem constituir iniciativas ou projetos efetivos e mensuráveis para a sustentabilidade ambiental, adaptação e mitigação às alterações climáticas e eficiência energética e hídrica.
O município terá uma equipa dedicada para analisar e integrar as medidas propostas no Compromisso, e trabalhar convosco para dar visibilidade pública do esforço da sua organização na
convergência com as metas de 2030, e monitorizar a sua concretização de forma a quantificar os
impactos obtidos.
As organizações que assinem o Compromisso terão o seu logo no site da Capital Verde Europeia
onde figurarão também todas as medidas assumidas. Receberão um selo de adesão ao compromisso com a cidade e beneficiarão de divulgação nas redes de comunicação da cidade.
Para uma perspetiva mais completa convidamos a visitar o site da Capital Verde Europeia 2020 –
www.lisboagreencapital2020.com, onde apresentaremos de forma evolutiva as medidas que a
cidade e os diferentes parceiros estão a desenvolver. Como exemplo, do lado da cidade, destacamos o aumento das áreas verdes, a plantação de árvores, a implementação de uma rede de
água reciclada, a melhoria da resiliência da cidade às grandes cheias com a maior obra pública
de sempre do município que são os túneis do Plano Geral de Drenagem, a utilização de uma frota
ligeira 100% elétrica, a renovação e expansão da frota do serviço de transporte público da Carris,
a diminuição de produção de resíduos e o aumento da taxa de recolha seletiva dos resíduos urbanos, a produção e consumo de energia renovável.
Agradecendo, desde já, a atenção concedida esperamos contar convosco para criarmos um futuro mais sustentável da nossa Capital Verde Europeia,

Subscrevo-me atenciosamente,

Fernando Medina

lisboagreencapital2020.com | capitalverde2020@cm-lisboa.pt |

| +351 808 203 232

