
COMO É QUE ME
POSSO ENVOLVER?

• Regista-te hoje em www.sharinglisboa.pt
• Fica atento aos eventos Sharing Lisboa
• Recebe notificações no teu telemóvel

@SharingCitiesLx

@SharingCitiesLx

@SharingCitieslx

Visita www.sharinglisboa.pt

Este projecto tem o 
financiamento do programa de 

investigação e inovação da União 
Europeia Horizon 2020

(Grant Agreement n. 691895)

sociedade de reabilitação urbana
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Anda mais
a pé e de
bicicleta
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O que é o Sharing Lisboa?
O Sharing Lisboa é uma troca de bens e serviços
que funciona por meio de canais digitais, um 
Mercado Social Digital, que une pessoas a causas 
comuns. Este ano, a causa comum é uma escola. 

O Sharing Lisboa desenvolve-se no âmbito do 
programa europeu Sharing Cities, que une 
municípios, cidadãos, empresas, em Lisboa, Milão e 
Londres, com o objetivo de aumentar a qualidade de 
vida nas cidades.

Escolas participantes

Iremos manter-te informado/a em relação a 
quantos pontos a escola que escolheste já ganhou
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Como é que funciona?
• Escolhe a escola que gostarias de apoiar,
• Adota comportamentos sustentáveis e ganha 

pontos para essa escola,
• Os comportamento são:

• andar a pé, 
• andar de bicicleta, 
• carregar veículos elétricos, 
• poupar energia,
• visitar o comércio local,
• responder a quizzes sobre energia e mobilidade.

• A escola também ganha pontos ao aumentar a sua 
eficiência energética.

• No final, a escola que obtiver mais pontos 
receberá financiamento para sua requalificação 
energética. 

• Lisboa terá menos congestionamentos 
e melhor qualidade do ar.

• As escolas tornam-se energeticamente 
mais eficientes. 

• O comércio local será mais visitado. 
• Tu ficas mais saudável e em forma.

“Eu quero que a minha 
escola ganhe o prémio e 
fique ainda melhor”

Estudante

Regista-te em
www.sharinglisboa.pt

Comerciante local 

Pai

“As pessoas compram 
aqui e ganham pontos 
que nos ajudam a todos”

“Eu quero que os 
meus filhos vivam 
numa cidade mais 
limpa e mais verde ”

PORQUE NOS DEVEMOS ENVOLVER?

O QUE TENHO QUE FAZER?

As alterações climáticas são uma realidade e é
normal sentirmo-nos impotentes em relação a
este problema. Em muitas cidades da Europa há 
pessoas a mudar os seus hábitos de consumo e 
estilos de vida.

Alterando a forma como fazes as tuas compras 
e como te deslocas na cidade, também tu podes 
ajudar a melhorar Lisboa. Tu podes fazer a 
diferença – E a tua participação é importante!

REGISTAR PONTOS

QUIZ

+100

ESCOLA 1

ESCOLA 2

ESCOLA 3

ESCOLA 1

Quem beneficia?
Anda a pé e de bicicleta, 

carrega veículos 
elétricos, poupa energia 

em casa, responde a 
quizzes sobre energia e 
mobilidade e visitar o 
comércio local para 

ganhar pontos

Ganha pontos e 
doa-os à escola que 
escolheste apoiar

A escola que obtiver 
mais pontos receberá 
financiamento para a 

sua requalificação 
energética As escolas também 

ganham mais pontos por 
serem energeticamente 

mais eficientes
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O  que as pessoas têm dito


