NOME DA ORGANIZAÇÃO: TAP AIR PORTUGAL

Exmo. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa,
A TAP AIR PORTUGAL,
Ciente de que o Acordo de Paris para o Clima corresponsabiliza cada país na resposta à ameaça
das alterações climáticas.
Ciente de que a Câmara Municipal de Lisboa se comprometeu com os objetivos previstos no
Pacto dos Autarcas para o Clima e Energia da União Europeia e na Rede C40.
Ciente que Câmara Municipal de Lisboa aprovou para a Cidade um Plano de Ação para as
Energias Sustentáveis e o Clima (PAESC).
Ciente que a Câmara Municipal de Lisboa apresentou os seus compromissos e metas para 2030
e 2050.
Ciente que estes compromissos requerem respostas concretas, à escala local, em cada cidade,
em cada bairro, em cada empresa, em cada casa.
E ciente de que para a prossecução das metas e promoção dos valores assumidos em Lisboa essa
resposta conjunta se corporiza através do Compromisso Lisboa Capital Verde Europeia 2020 –
Ação Climática Lisboa 2030.
Assume a visão:
Lisboa, uma cidade neutra em Carbono até 2050, resiliente às alterações climáticas: adaptada
no presente, a preparar o futuro, na prossecução e superação dos objetivos para a
sustentabilidade.
E manifesta a intenção de aderir ao Compromisso Lisboa Capital Verde Europeia 2020 – Ação
Climática Lisboa 2030.

Neste pressuposto, junto envio (selecionar o que se adequa):

□ Plano de Ação de Sustentabilidade Ambiental
 Ações / projetos / medidas da minha organização a implementar até 2030
(Assinalar os que se aplicam, incluindo data de implementação, ou acrescentar outros)
Área1

Ação / Projeto
/ Medida2

Energia

Iluminação LED

Energia

Sistema de
monitorização
de energia

Mobilidade

Pacto
mobilidade

Mobilidade

Mobilidade
partilhada

Mobilidade

Estacionamento
para bicicletas

Economia
circular
Economia
circular

Plásticos de
utilização única
Plásticos de
utilização única

Economia
circular

Reciclagem

Economia
circular

Reciclagem

Economia
circular

Consumo
sustentável

Cidadania e
Participação

Sensibilização

Cidadania e
Participação

Comunicação

5 tep

Descrição3
Instalação de iluminação LED nas diferentes
áreas de trabalho do Campus TAP (a iluminação
exterior do Campus já utiliza tecnologia LED).
Com esta medida será obtida uma economia de
280 tep5/ano com a substituição de mais de
11000 lâmpadas para tecnologia LED nos
diferentes edifícios do Campus TAP.
Modernização do sistema de monitorização de
energia para otimização dos consumos
energéticos do Campus TAP.
Com esta medida estima-se uma poupança de
120 tep5/ano.
Adesão ao Pacto de Mobilidade Empresarial
para a cidade de Lisboa (e selecionar do
catálogo de ações de mobilidade empresarial
quais serão implementadas na TAP).
Fornecimento aos colaboradores de soluções
de mobilidade partilhada como alternativa ao
carro de propriedade privada.
Aumentar o número de infraestruturas de
estacionamento de bicicletas. Atualmente
existem no Campus TAP 8 dispositivos
instalados para parqueamento de 16 bicicletas.
Eliminar os plásticos de utilização única no
lounge, bares e refeitório da TAP.
Reduzir em 80% a utilização de plásticos de
utilização única nos voos TAP.
Reduzir, até 2030, a produção de resíduos
sólidos urbanos no Campus TAP em 25% face a
2020.
Incremento anual da taxa de reciclagem a
bordo das aeronaves face a 2020.
Promover a aquisição de materiais e produtos
sustentáveis certificados, de baixo carbono na
cadeia de produção e, sempre que possível, de
origem local.
Divulgação ao longo do ano de materiais
alusivos a “Lisboa Capital Verde Europeia 2020”
através do canal de comunicação interna.
Publicação na revista UP (revista de bordo) de
notícia sobre iniciativas do município no âmbito
“Lisboa Capital Verde Europeia 2020”.

– tonelada equivalente de petróleo

Data
implementação
(2020 a 2030)4

Assinalar

12/2025
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12/2020



12/2020



12/2021



09/2020



12/2025



12/2030



12/2030



12/2030



12/2020



12/2020



