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1. Enquadramento
Desde sempre que a Gesamb procurou um papel ativo no domínio do desenvolvimento sustentável e
na construção de uma sociedade de baixo carbono, racional e eficiente na utilização dos seus recursos,
procurando modelos de conduta sustentáveis em todas as atividades (gestão e operação).
Neste sentido, surgiu o projeto “SUSMOV”, permitindo que a Gesamb possa continuar a sua aposta
neste caminho e assumir o seu compromisso com as prioridades globais dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável, interliga-os às suas estratégias empresariais.
De forma resumida o projeto “SUSMOV” divide-se em duas principais ações, nomeadamente:


Plano Ação de Sustentabilidade: Com a elaboração do Plano Ação de Sustentabilidade
a Gesamb construiu uma estratégia “inteligente”, que de forma transversal na
empresa reflete as preocupações ambientais, relacionadas com o impacte ambiental
da sua atividade, mas também na procura de resultados operacionais, sociais e
económicos tangíveis.



Aquisição de uma viatura 100% elétrica: esta ação contribui para a redução de
emissões de gases com efeito de estufa e, simultaneamente contribuir para a melhoria
da qualidade do ar e da redução de ruído, com a introdução de um veículo ligeiro de
baixas emissões, 100% elétrico. Permitindo que as deslocações para as ações externas
de educação e sensibilização ambiental realizadas pela Gesamb, fossem realizadas
numa viatura 100% elétrica.

As ações executadas contribuem claramente para a prossecução da Estratégia Nacional de Educação
Ambiental 2020 (ENEA 2020), com as ações enquadradas no eixo temático: Descarbonizar a Sociedade.
Contribuindo ainda para a prossecução dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda
2030, adotada pelas Nações Unidas, em setembro de 2015, privilegiando os seguintes domínios: «11.
Cidades e Comunidades sustentáveis» e «13. Ação Climática», e para o cumprimento dos
compromissos nacionais e internacionais assumidos por Portugal no domínio da sustentabilidade.
Por último, destaca-se ainda, o seu contributo para o cumprimento dos objetivos previstos no Roteiro
para a Neutralidade Carbónica 2050 e no Plano Nacional Energia e Clima 2030, em especial no que
concerne à promoção da mobilidade sustentável.
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2. Âmbito do projeto
Âmbito regional: Alentejo - 12 Municípios do distrito de Évora

3. Localização
Municípios de Alandroal, Arraiolos Borba, Estremoz, Évora, Montemor-o-Novo, Mora, Mourão,
Redondo, Reguengos de Monsaraz, Vendas Novas e Vila Viçosa.

4. Objetivos alcançados
4.1 Plano Ação de Sustentabilidade
Com esta ação a Gesamb teve em vista a elaboração do Relatório de Sustentabilidade da GESAMB
2018 e, em paralelo, um Plano de Ação para a Sustentabilidade para os próximos anos, com
identificação de orientações e ações muito claras, que permitem refletir as preocupações ambientais
(relacionadas com a sua atividade), mas também na procura de resultados operacionais, sociais e
económicos tangíveis.
A sustentabilidade implica um compromisso a longo prazo, que envolve alterações profundas nas
nossas escolhas e comportamentos. Com este Plano e para um horizonte de 10 anos, a Gesamb define
uma estratégia e ações concretas para a sua atuação futura.
A construção do Plano foi desenvolvida em várias fases, iniciando-se com um diagnóstico, para
caracterização atual (p.e.: identificação de pontos forte e fracos, oportunidades de melhoria, etc.),
seguida do desenvolvimento e definição de um plano de ação para a sustentabilidade da Gesamb
tendo em consideração as vertentes ambiente/técnica/operacional/social e económica.

Memória Descritiva – SusMov – Gesamb

2

4.1.1 Workshop “Sustentabilidade”
Workshop para realização do diagnóstico/caraterização da fase inicial, recolha e tratamento
de informação de base, definição de ficha de informação para sistematização de projetos da
Gesamb e identificação das partes interessadas.
A todos os participantes do Workshop foram entregues árvores para serem plantadas pelos
próprios.

4.2 Aquisição viatura 100% elétrica
Com esta ação a Gesamb pretende prosseguir a sua transição para - veículos de baixas emissões, 100%
elétricos, contribuindo para a redução de emissões de gases com efeito de estufa e, simultaneamente
contribuir para a melhoria da qualidade do ar e da redução de ruído. Esta ação permitirá à Gesamb,
uma eficiência acrescida e ainda uma imagem melhorada junto da população que serve, contribuindo
ainda para a divulgação e promoção de uma nova atitude relativamente à mobilidade sustentável. As
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deslocações desta viatura foram, na sua totalidade, realizadas na área de influência da Gesamb (12
municípios do distrito de Évora), neste território o número de viaturas 100% elétrica ainda é muito
reduzido.

4.2.1 Campanha digital “Mobilidade Sustentável” - Com esta ação a Gesamb realizou no seu
website (www.gesamb.pt) e página de facebook (https://www.facebook.com/gesamb.eeim/),
a promoção e divulgação de uma nova atitude relativa à mobilidade sustentável. A mobilidade
sustentável, constitui uma “fonte” de incentivos para que todos possamos ter um
comportando amigo do ambiente, ao mesmo tempo que buscamos as nossas necessidades,
visando a melhoria contínua das condições de deslocação, a diminuição dos impactes no
ambiente e o aumento da qualidade de vida, numa lógica de sustentabilidade.
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5. Síntese da execução financeira do projeto
Custo total do projeto em candidatura
Custo total da execução do projeto
Valor do apoio financeiro do Fundo Ambiental
Percentagem do apoio financeiro do Fundo Ambiental face ao custo total
da execução
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74.419,10 € (s/IVA)
65.022,59 € (s/IVA)
44.162,87€
67,92%
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