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Centro de Congressos do Estoril
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Centro de Congressos do Estoril reduz a pegada de Carbono em 42%
De acordo com o mais recente relatório publicado este mês pela e)mission neutral, entre 2012 e 2015 o Centro de Congressos de Estoril (CCE) reduziu a sua pegada de carbono em 42%.
No relatório destaca-se igualmente o facto do Centro de Congressos do Estoril ter reduzido a emissão de 237 toneladas de CO2 no mesmo período, fruto, diz a instituição em comunicado, do investimento em medidas de poupança energética no edifício e da Política de Sustentabilidade em vigor.
O CCE é o único green venue na Península Ibérica e é um espaço com certificação Gold atribuída pela EarthCheck – programa de certificação de Turismo Sustentável que opera em mais de 70 países.
Com uma Política de Sustentabilidade implementada desde 2008, o CCE tem adoptado uma estratégia empresarial assente na sustentabilidade. Para obter o grau de Gold Certification da EarthCheck, o espaço passou por um processo de avaliação e auditoria anual, estudo de desempenho da sua política de sustentabilidade, gestão do consumo de água, energia, papel, resíduos, utilização de pesticidas, produtos de limpeza e compromisso com a comunidade.
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Qual é a skill mais importante num gestor de eventos?
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