iTechWords

Exmo. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa,
A iTechWords,
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):

x Ações / projetos / medidas da minha organização a implementar até 2030

Área1

Ação / Projeto /
Medida2

Descrição3

Data
implementação
(2020 a 2030)4

Assinalar

Energia

Iluminação LED

Instalação de iluminação LED em
todos os edifícios (interior e exterior,
se aplicável)

01/2020

x

Mobilidade

Ação 21 Pacto
Mobilidade - Passe
de transporte
coletivo mensal
gratuito

Fornecer aos colaboradores um passe
de transporte coletivo mensal
gratuito.

01/2020

x

Mobilidade

Redução de
emissões CO2

01/2020

x

Mobilidade

Redução de
emissões CO2

01/2020

x

Economia
circular

Redução de
resíduos produzidos

01/2020

x

Economia
circular

Reciclagem

01/2020

x

Economia
circular

Plásticos de
utilização única

01/2020

x

Cidadania e
Participação

Comunicação

01/2020

x

01/2020

x
x

Economia
circular
Economia
circular

Reciclagem
Reciclagem

Promover a utilização de transportes
públicos ou partilhados nas
deslocações para reuniões externas.
Promover a utilização de
videoconferência para reuniões.
Redução, até 2030, dos resíduos
sólidos urbanos produzidos em 50%
face a 2020. Faseamento 5% por ano.
Aumento, até 2030, do envio de
resíduos para reciclagem em 50%,
face a 2020. Faseamento 5% por ano.
Eliminar a utilização de plásticos de
utilização única.
Comunicação das metas da cidade nos
canais de comunicação da empresa,
internos e externos.
Redução das impressões em papel e
reciclagem e reutilização de papel
Recurso ao motor de busca Ecosia que
promove a plantação de árvores

01/2020

___________________________________

