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Sobre

Uma empresa ou produto é neutro em carbono quando todas as
emissões de gases de efeito estufa provenientes de sua atividade
são devidamente quantificadas (inventário de emissões) e uma
ação de compensação ambiental (neutralização) é realizada na
mesma proporção

O Comitê Executivo da Master incluiu o "Meio Ambiente e
Sustentabilidade" dentre suas prioridades, por isso criou a Projeto Co2
Neutro que será implementado nos próximos anos no Complexo.

Este projeto será um marco no Complexo e deixará um legado
importante para os moradores e nova geração, mostrando que é
possível viver bem com respeito ao meio ambiente.

Neste espaço vamos mostrar as boas práticas já implementadas no
Complexo que nos ajudarão a atingir o objetivo do projeto. Em breve
publicaremos as medições de Co2 e ações para atingir a neutralidade

Por que?

A sua empresa, escritório, produto ou campanha de alguma forma
impactam o meio ambiente, seja pela queima de combustível
relacionado ao transporte, ou pelo consumo de energia, ar-
condicionado, água e geração de resíduo.

Como?

Analisando todo cenário que envolve a atividade em questão,
conforme as seguintes etapas:
1. Identificar as fontes poluentes.
2. Implementar ações para atenuar o impacto ambiental.
3. Calcular as emissões de gases estufa associadas ao evento.

Compensação

Com os dados da primeira etapa, calculamos as emissões totais
neutralizando-as através da compra de créditos de carbono de
projetos certificados.

Os projetos apoiados pela Eccaplan contemplam diferentes
modalidades de geração de créditos de carbono, para incentivar
diferentes práticas sustentáveis.

https://projetos.eventoneutro.com.br/


RESIDENCIAL GENÉVE

- Gerador a gás;
 
- Energia fotovoltaica; 
 
- Iluminação de Led em toda a área comum;

- Iluminação de Led nas ruas internas do residencial ;
 
- Cisterna de 28 mil litros para irrigação das áreas comuns;
 
- Coleta seletiva.
.

RESIDENCIAL ST MORITZ

- Substituição equipamentos a gasolina por a bateria
(Sopradora e roçadeira).
.

ASSOCIAÇÃO MASTER

- Coleta seletiva de lixo;

- Redução de 90.000 cópias por ano com pasta digital;

- Redução de cartuchos de tinta das impressoras;

- Substituição equipamentos a combustível fóssil (gasolina)
 por a bateria ( Sopradoras, Pulverizadores e roçadeiras);

- Eliminação de armazenamento de combustível;

- Lixo do Complexo com 100% de reciclagem (Economia
Circular) - Empresa GMV.
.

RESIDENCIAL AROSA

- Energia fotovoltaica; 
 
- Projeto de coleta de tampinhas de garrafas pet para
doação ao Hospital do Amor;

Contribuem neste projeto os Residenciais:

Arosa
St Moritz
Luzern
Lauerz
Zurich
Biel
Geneve
Lugano 
Friburg 
Basel 
Baden 

  

.

BOAS PRÁTICAS EM ALGUNS RESIDENCIAIS DO
COMPLEXO SWISS PARK

                                               AÇÕES - RESIDENCIAL AROSA
 
O Projeto de coleta de tampinhas de garrafas pet, funciona da seguinte forma, as
mesmas são vendidas para a reciclagem, e os valores são revertidos ao Hospital do
Amor, tem sido um sucesso este projeto, e ele conta com a dedicação da Sra.
Noemia do residencial Arosa e da Sra. Roberta do residencial Luzern, e muitos
residenciais vem aderindo ao movimento, atualmente são eles: 

Arosa
St Moritz
Luzern
Lauerz
Zurich
Biel
Geneve
Lugano 
Fribourg 
Basel 
Baden 

Os comércios 3N e Ecolimp também estão participando.

Você também pode participar!

  

.


