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Ciclo de Conferências “Sustentabilidade – Cuidar da Casa Comum”

No âmbito do projeto educativo do nosso Colégio, vamos apresentar pequenas conferências
com o objetivo de, por um lado, difundir práticas que todos podemos e devemos usar no nosso
dia-a-dia e, por outro lado, mostrar projetos implementados por autarquias e empresas que
visam melhorar a sustentabilidade e, assim, cuidar da casa comum.

10.00 - “Smart Cities – Uma viagem na construção de um Programa Cidade Inteligente”

Local: sala 6º B

José Pedro Araújo

É consultor na área de Pré-Venda de Mercado da PT Empresas onde tem vindo a apoiar os municípios portugueses
no desenho de programas de cidades inteligentes. Licenciado em economia pela FEP em 1992, foi bolseiro
Weatherhead na Case Western Reserve University, Cle, Oh em 1999/2000, onde concluiu MBA com especialização
em Marketing e Finanças. Depois de 9 anos no setor financeiro e de um ano como empreendedor, tem vindo a
desenvolver, nos últimos anos, a sua atividade na Altice Telecom na área de desenvolvimento e consultoria de
negócios, destacando-se a sua experiência no apoio à transformação digital através da adoção de soluções
tecnológicas.

11.00 - “Zero Desperdício: Portugal não se pode dar ao Lixo”

Local: sala 6º B

António Costa Pereira
Sempre interessado numa cidadania proativa, foi o presidente da Associação Dariacordar, e o mentor do
movimento Zero Desperdício que visa a erradicação do desperdício alimentar em Portugal.

Filipe Gaivão

Faz das suas viagens de bicicleta um modo de abraçar causas. Pedalou até Roma para mostrar ao Papa Francisco
(que também apoia o combate ao desperdício alimentar) como Portugal é um dos países pioneiros na forma como
lida com o problema, através de uma eficaz recolha e redistribuição dos alimentos às famílias mais necessitadas.

12.00 - “MobiCascais”

Local: sala 6º B

Ana Cristina Vasconcelos
Assessora do Conselho de Administração da Cascais Próxima, E.M – S.A.

A CASCAIS PRÓXIMA, E.M., S.A. pretende constituir-se como uma Empresa de elevado sentido de responsabilidade
de intervenção e de contribuição para a melhoria das condições do espaço público e da mobilidade no mesmo,
assim como, no estudo e implementação de medidas de eficiência energética, tendo em vista a satisfação da
população e dos visitantes do concelho.
A MobiCascais é uma plataforma de mobilidade integrada no concelho de Cascais, destinada a residentes,
trabalhadores e visitantes do concelho.

14.15 e 15.00 – “Boas práticas na Gestão dos Resíduos da Casa Comum“

Local: Ginásio

Teresa Almeida Lima

Licenciada em Engenharia Química, estudou no Instituto Superior Técnico. Há mais de 10 anos que trabalha na
área de ambiente nomeadamente na Gestão de Resíduos. Especializada na Gestão de Resíduos Industriais
Perigosos e Descontaminação de Solos.


