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I. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DO PACTO DE MOBILIDADE EMPRESARIAL PARA CIDADE DE LISBOA 

 
1.  Veículos elétricos / Electric Vehicles  

Aumentar a promoção de veículos elétricos em frotas de veículos de uso privado e em frotas operacionais. 

Increase the promotion of electric vehicles in private use fleets and in operative fleets. 

 

2. Carregadores / Chargers  

Aumentar o número de carregadores nos parques de estacionamento. 

Increase the number of chargers in private parking spaces. 

 

3. Regras do estacionamento / Not first come first served rule  

Para clientes e visitantes com lugares limitados, as empresas devem aplicar outras regras, como o EV primeiro. 

For clients and visitors with limited parking spaces, companies should applied other rules such us EV first. 

 

4. Estacionamento para veículos mais ecológicos / Parking spots for greener vehicles 

Garantir um conjunto de lugares de estacionamento reservados (em bases fixas ou variáveis - por exemplo, uma vez por semana) para clientes e visitantes 

que usam carros mais ecológicos (por exemplo, EV). 

Provide a pool of reserved parking spaces (on a fixed or variable bases – e.g., once a week) for clients and visitors using greener cars (e.g, EV). 

 

5. Estacionamento para veículos partilhados / Parking spots for car sharing vehicles 

Garantir um conjunto de lugares de estacionamento reservados (em bases fixas ou variáveis - por exemplo, uma vez por semana) para clientes e visitantes 

que usam veículos de plataformas de car sharing.  

Provide a pool of reserved parking spaces (on a fixed or variable bases – e.g., once a week) for clients and visitors using car sharing vehicles. 

 

6. Melhores vagas para veículos sustentáveis / Best parking spaces for sustainable vehicles  

Alocar lugares de estacionamento mais convenientes para os fornecedores (por exemplo, localizados perto da entrada principal do edifício, com acesso mais 

fácil) a veículos sustentáveis. Esta opção não conflitua com espaços reservados a deficientes, ou outros lugares prioritários. 

Allocate the more convenient parking spaces for suppliers (e.g., located near the main entrance of the building, with easier access) to sustainable vehicles. 

This should not conflict with parking spaces reserved for the handicapped or other specific priority purposes. 

 

7. Entregas verdes / Green delivery 

Garantir a entrega em veículos mais ecológicos, como critério no processo de seleção de fornecedores. 

Ensure delivery through greener vehicles as criteria on the suppliers’ selection process. 

 

8. Prioridade para bicicletas de carga / Cargo bike priority  

Considerar a entrega por meio de bicicleta de carga, como critério (ao qual é dada prioridade) no processo de seleção dos fornecedores.  

Consider delivery through cargo bike as criteria (to which is given priority) on the suppliers’ selection process. 

 

9. Adoção da ISO 14.000 / Adopt ISO 14.000 standards  

Adotar a norma ISO 14000, para os sistemas de gestão ambiental das empresas, com impacto nos respectivos processos ambientais e promovendo uma maior 

sustentabilidade operacional. 

Adopt the international ISO 14000 standards, which set the rules for companies to implement their Environmental Management Systems. These standards 

enable the companies to effectively control the environmental effects of its entire production process, from raw materials to the final product destination and 

wastes, making they operate as sustainably as possible. 

 

10. Adoção das diretrizes de ADT / Adopt TDA guidelines  

Adotar as diretrizes da Aliança para a Descarbonização dos Transportes (ADT) para o desenho de políticas operacionais de gestão de frota. O principal objetivo 

da TDA é acelerar a adoção de transportes limpos e isentos de emissões (Transporte comercial urbano com zero emissões).  

Adopt rules set out in the Transport Decarbonization Alliance (TDA) as guidelines for designing operational fleet policies. The TDA main goal is to accelerate 

the uptake of clean, emission free good transport (Zero emission urban freight). 

 

11. Créditos de mobilidade partilhada / Shared mobility credits 

 Fornecer aos colaboradores minutos de uso mensal, de uma solução de mobilidade partilhada (por exemplo, carros, motos, scooters) como uma alternativa 

ao carro de propriedade privada. 

Provide employees monthly minutes of use on shared mobility solution (e.g., cars, bikes, scooters) as an alternative to private-owned car. 

 

12. Pool de carros / Pool of cars  

Ter à disposição dos colaboradores uma pool de carros que possam ser reservados e usados conforme necessário para deslocações em serviço.  

Have a pool of cars available to employees that can be booked and used as needed (e.g., client meetings). 

 

13. Pools de bicicletas / Pool of bikes 

Disponibilizar aos colaboradores um conjunto de bicicletas que possam ser reservadas e usadas conforme necessário para deslocações em serviço. 

Have a pool of bikes available to employees that can be booked and used as needed (e.g., client meeting). 
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14. Opção de bicicletas partilhadas / Bike sharing scheme 

Fornecer aos colaboradores uma solução de bicicletas partilhadas. 

Provide employees a bike sharing solution. 

 

15. Colaboradores pagam pelo estacionamento / Employees pay for parking  

Aplicar custos de estacionamento aos colaboradores para estacionar seus carros particulares (deve ser complementado pela promoção de modos coletivos 

ou mais ecológicos).  

Apply parking fees to employees to park their private cars (should be complemented by the promotion of collective or greener modes). 

 

16. Estacionamento para duas rodas perto da entrada / Bike parking near entrance  

Implementar infraestruturas de estacionamento para motocicletas e bicicletas perto da entrada do edifício. 

Implement parking infrastructures for motorcycles and bicycles near the entrance of the building. 

 

17. Acesso universal ao edifício / Universal access to the building  

Garantir acessibilidade universal ao edifício, para pessoas com mobilidade reduzida.  

Ensure universal accessibility to the building (e.g., people on wheelchair). 

 

18. Fácil acesso a soluções de mobilidade / Easy access to mobility solutions  

Promover soluções de mobilidade e infraestrutura que facilitam o acesso dos colaboradores a meios de transporte sustentáveis (por exemplo, transporte 

coletivo, mobilidade ativa). 

Promote mobility and infrastructure solutions that facilitate the employees’ access to sustainable means of transportation (e.g., collective transportation, 

active mobility). 

 

19. Chuveiros / Showers  

Disponibilizar instalações para cuidados pessoais (por exemplo, chuveiros) para aqueles que usam soluções de micro mobilidade (por ex. bicicleta) para as 

deslocações casa-trabalho.  

Provide facilities for personal care (e.g., showers) for those who use micro mobility solutions (e.g, cycle) to work. 

 

20. Lugares de estacionamento para bicicletas e motas / Parking spots for bikes and bicycles 

Fornecer um conjunto de espaços reservados (em bases fixas ou variáveis - por exemplo, uma vez por semana) para clientes e visitantes que usam bicicletas 

ou motas. 

Provide a pool of reserved spaces (on a fixed or variable bases – e.g., once a week) for clients and visitors using bikes and bicycles. 

 

21. Passe de transporte coletivo mensal gratuito / Free monthly collective transportation pass  

Fornecer aos colaboradores um passe de transporte coletivo mensal gratuito.  

Provide employees a free monthly collective transportation pass. 

 

22. Acesso a informações de transporte coletivo em tempo real na receção / Access to real time of collective transportation info on lobby  

Prestar informações dentro do edifício sobre o horário agendado / real do transporte coletivo (por exemplo, próximo autocarro, combóio, barco). 

Provide information inside the building regarding the scheduled/real time of collective transportion (e.g., next bus, train, boat). 

 

23. Reduzir o número de lugares disponíveis / Reduce number of parking spaces available  

Reduzir o número de lugares disponíveis para carros dos colaboradores, incentivando o uso de modos coletivos ou mais ecológicos.  

Reduce the number of available parking spaces for employees' cars, encouraging the use of collective or greener modes. 

 

 

24. Incluir informações de transporte multimodal no site corporativo / Include multimodal transport info on corporate website  

Incluir informações sobre transportes multimodais e modos ativos (por exemplo, uso e estacionamento) nas comunicações com clientes e visitantes (por 

exemplo, website, e-mails) e priorizá-las sobre as informações de estacionamento.  

Include multimodal transport and active modes information (e.g., usage and parking) on communications with clients and visitors (e.g., website, emails) and 

prioritize it over owned car information. 

 

25. Sala para reuniões remotas / Room for remote meetings 

Garantir o espaço disponível e incentivar reuniões à distância. 

Ensure available space and encourage meetings remotely.  
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II. AÇÕES ADOTADAS PELAS ENTIDADES SIGNATÁRIAS 

 

 


