Plano de Atividades e Orçamento 2020

1

Plano de Atividades e Orçamento 2020

2

ÍNDICE
Enquadramento ......................................................................................................................................................................... 5
Missão, visão e objetivos.......................................................................................................................................................... 7
Associados ................................................................................................................................................................................... 9
Atividades a realizar em 2020 ............................................................................................................................................. 11
Linhas de ação ......................................................................................................................................................................... 13
Ações e projetos ...................................................................................................................................................................... 16

Orçamento previsional para 2020 ..................................................................................................................................... 43
Compromisso ............................................................................................................................................................................ 46
Contacto ..................................................................................................................................................................................... 48
Anexo A: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2016-2030 (ONU) ............................................................. 50
Anexo B: Plano de comunicação para 2020 ................................................................................................................... 52
Anexo C: Projetos a continuar em 2020........................................................................................................................... 59
Anexo D: Beneficiários das ações e projetos em 2020 ................................................................................................ 63
Anexo E: Candidaturas de projetos ................................................................................................................................... 65

Plano de Atividades e Orçamento 2020

3

Plano de Atividades e Orçamento 2020

4

Enquadramento

Em 2020 será avaliada a implementação das diretrizes e programas de financiamento que, ao longo
dos últimos seis anos, definiram metas e permitiram concretizar projetos e ações em diversas áreas,
nomeadamente no ambiente e na energia.

Por outro lado, está em curso o processo de planeamento estratégico Europeu para preparar
conteúdos de programas de trabalho para os próximos seis anos, destacando-se as áreas da
Adaptação às Alterações Climáticas e Transformação da Sociedade, Saúde, Cidades Neutras em
Carbono e Inteligentes, Saúde dos Oceanos e mares, das águas costeiras e interiores, Solos e
alimentos.

Embora a União Europeia represente uma quota relativamente pequena nas emissões globais de
gases com efeito de estufa (GEEs), os países Europeus podem dar o exemplo e mostrar como o
combate às alterações climáticas pode ser uma condição para a prosperidade e a estabilidade da
Europa. Individualmente, o compromisso de cada país com a descarbonização a longo prazo e a
melhoria dos seus planos climáticos nacionais - ou Contribuições Definidas a nível Nacional (CDNs)
- é um passo importante na direção certa para uma transformação tão necessária.

A utilização racional de recursos é fundamental para limitar o aquecimento a 2 ou 1,5ºC a nível
mundial, o que só pode ser alcançado através de parcerias eficazes e de um ambiente propício a
soluções de sustentabilidade. Para tal, os setores público e privado devem ser mais ambiciosos, e os
governos e as empresas devem procurar cada vez mais estabelecer metas quantificadas para a sua
atuação, a fim de alcançar um progresso respeitador do ambiente e dos cidadãos.

A ENA é uma associação movida por um pensamento inovador e que pretende estimular a região
onde se insere para a criação de um futuro mais sustentável para as organizações públicas,
empresas e sociedade civil. Em cooperação com as entidades da sua comunidade, fomenta a
conceção e implementação de soluções construtivas.

Atuando como um fórum para os seus associados, a Agência partilha as melhores práticas em
matéria de sustentabilidade e integra, no seu território, ferramentas inovadoras que permitem
alavancar as suas fortes relações com parceiros nacionais e internacionais, por forma a impulsionar
o debate e a mudança de políticas a favor das soluções de desenvolvimento.

Em 2020, a ENA dará continuidade aos projetos nas áreas da eficiência energética, ambiente e
recursos naturais, mobilidade elétrica e educação para a sustentabilidade, beneficiando de uma
rede de alargada de parceiros, fruto do trabalho desenvolvido ao longo dos mais de dez anos de
existência.
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Missão, visão e objetivos
MISSÃO
A ENA pretende desenvolver a sua atividade enquanto agente dinamizador da alteração de
comportamentos ao nível da utilização de recursos, da produção e do consumo de energia. Para
tal, irá informar, aconselhar e apoiar tecnicamente os seus associados bem como os diversos setores
da comunidade, promovendo a aplicação de conceitos, sistemas e tecnologias energeticamente
mais eficientes e sustentáveis do ponto de vista ambiental, contribuindo para o crescimento
sustentado da região onde se insere.

VISÃO
Ser uma agência de energia e ambiente de referência, a nível nacional e internacional, no
desenvolvimento de projetos nas áreas da eficiência de recursos e sustentabilidade ambiental e
energética. Desenvolver uma cultura de crescimento e inovação, consolidando um trabalho de
qualidade junto dos seus associados e implementando uma política de formação e especialização
contínua dos seus trabalhadores. Apostar na melhoria contínua do trabalho a desenvolver,
empenhando-se na prestação de serviços de qualidade e na procura de novas áreas de intervenção,
garantindo a sustentabilidade do seu crescimento.

OBJETIVOS
O presente Plano de Atividades tem por base o conjunto de áreas de intervenção da ENA, Agência
de Energia e Ambiente da Arrábida, ENA, considerando os seguintes objetivos:
Dinamizar novos conceitos de gestão de recursos, integrar e articular a eficiência
energética com o desenvolvimento económico, ambiental e social da região;
Idealizar, concretizar e acompanhar a implementação de estratégias municipais no âmbito
das alterações climáticas;
Incorporar a “energia e o ambiente” nas áreas de planeamento e projetos municipais;
Fomentar e democratizar o acesso à inovação, contribuindo para a capacitação ao nível
da eficiência energética e da utilização de fontes de energia endógenas e renováveis;
Atrair investimento e financiamento, nas áreas do ambiente e da energia, fomentando a
criação de parcerias e a concretização de projetos inovadores com aplicação prática na
região da Arrábida;
Sensibilizar, educar e formar nas áreas do ambiente e da energia.
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Associados
Constituída por uma equipa técnica de seis elementos, com formação nas áreas do ambiente e
energia, a ENA tem atualmente os seguintes associados.

Associados coletivos:

Associados individuais:
Ana Bela de Sousa Delicado Teixeira
José Henrique Peralta Polido
José Luis Martins Mendes
Maria Cristina de Araújo Torres Daniel
Manuel Joaquim Pisco Lopes
Sérgio Manuel Nobre Marcelino
Jerónimo Fragoso Lopes
Vitor Ribeiro
Fernanda Pésinho
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Atividades a realizar em 2020
Introdução
As ações a nível global, a desenvolver durante 2020, serão cruciais para o futuro da
sustentabilidade do planeta, não só tendo em conta fatores energéticos e ambientais, mas
considerando os capitais humano e natural, bem como as interações com os fatores económicos e
sociais.
Os indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 (Anexo A)
serão revistos, muitos aspetos do Acordo de Paris estão ligados a 2020 e o quadro global de
biodiversidade pós-2020 será acordado na Conferência da Biodiversidade em Kunming, China, em
Outubro de 2020, no decorrer da COP-15.
O denominador comum da ação da União Europeia (UE) já é a sustentabilidade, incluindo a
aplicação, dentro e fora do seu território, da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. A
UE tem vindo a assumir a liderança na ação climática, adotando uma estratégia a longo prazo
destinada a torná-la neutra em termos de carbono, até 2050.
Portugal, por seu lado, submeteu em 2019, ao Secretariado da UNFCCC, a sua estratégia de longo
prazo para o desenvolvimento de baixas emissões, destacando a sua intenção de alcançar a
neutralidade de carbono até 2050.
Para concretizar as transformações propostas neste Roteiro, Portugal comprometeu-se, entre outras
medidas, a: promover a transição para uma economia circular e neutra em termos de carbono;
estimular a investigação e a inovação; adotar objetivos neutros em termos de carbono em setores
como a energia, transportes, comércio, serviços, indústria, resíduos, agricultura e florestas; e
envolver a sociedade na resposta aos desafios climáticos através da educação, informação e
sensibilização, e aumentar a ação individual e coletiva.
As metas ambiciosas definidas aos níveis Nacional e Europeu exigem soluções baseadas em ações
locais. Ao longo da sua atividade, a ENA adquiriu uma base de conhecimento que reforça esta
observação e reflete o poder transformador da ação local para o desenvolvimento sustentável. A
experiência da ENA mostra que as iniciativas baseadas na comunidade frequentemente capitalizam
ações e comportamentos sustentáveis de forma muito eficaz, daí resultando benefícios sociais,
ambientais e económicos.
A ENA intervém na região da Arrábida, desenvolvendo atividades que, em 2020, pretendem alterar
comportamentos no uso de recursos, democratizar o acesso a novas tecnologias, criar mecanismos
de mitigação e de adaptação às alterações climáticas e melhorar o desempenho energético e
ambiental de pessoas e instituições.
Destacam-se importantes projetos que contribuem para a promoção da sustentabilidade
energética e ambiental junto dos Associados da ENA e outras entidades da Região, como as
Maletas da Água e da Sustentabilidade, dirigidas à comunidade educativa, o Esmartcity, dirigido
aos Municípios, o Turismo Sustentável, o EnerNetMob e BundleUp, que beneficiam Municípios e
empresas.
O presente documento descreve as ações e projetos a realizar e respetivo orçamento.

Plano de Atividades e Orçamento 2020

11

Plano de Atividades e Orçamento 2020

12

Linhas de ação
A missão e objetivos da ENA fundamentam a proposta de atividades para o período de 2020,
considerando oito linhas de ação, desenvolvidas no quadro seguinte.

Quadro 1: Descrição de linhas de ação e atividades para 2020

1. Eficiência Energética
Atividades
Promoção da eficiência energética em escolas, edifícios e equipamentos associados
 Desenvolvimento, implementação e acompanhamento de planos energéticos municipais
 Gestão da manutenção dos edifícios públicos
 Auditorias energéticas e planos de racionalização de consumos
 Apoio à gestão da Iluminação Pública dos Municípios de Palmela, Setúbal e Sesimbra
 Auditorias energéticas às frotas de entidades associadas
 Apoio na identificação de serviços e produtos mais eficientes e implementação de processos
de financiamento e de aquisição

Certificação Energética de Edifícios Municipais e de outras Entidades Associadas
Desenvolvimento dos Observatórios de Sustentabilidade

2. Fontes de Energia Endógenas e Renováveis
Atividades
Aproveitamento da energia solar
Aproveitamento da biomassa
Instalação de sistemas de produção de energia a partir de renováveis em edifícios públicos
Gestão dos sistemas de recolha e tratamento de óleos alimentares usados

3. Mitigação e adaptação às alterações climáticas
Atividades
Pacto de Autarcas: desenvolvimento de planos de ação e acompanhamento da implementação das
medidas propostas

Acompanhamento da implementação do Plano de Ação para a Energia Sustentável de
Palmela (PAESP)

Acompanhamento da implementação do Plano de Ação para a Energia Sustentável de
Setúbal (PAESS)

Início dos trabalhos de desenvolvimento do Plano de Ação para a Energia Sustentável de
Sesimbra (PAESIMBRA)

4. Mobilidade, acessibilidade e transportes sustentáveis
Atividades
Apoio no desenvolvimento de Planos de Mobilidade Sustentável

5. Ambiente, energia e clima nos projetos municipais e planeamento urbano
Atividades
Integração das componentes EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, MITIGAÇÃO e ADAPTAÇÃO em projetos,
regulamentos e Planos Municipais de Ordenamento do Território

6. Sensibilização, educação, informação e comunicação
Atividades
Iniciativas Selo Verde, Eco Famílias, Eco Empresas e Bibliotecas Verdes
Iniciativas, dirigidas a associados, no âmbito de temáticas específicas
Recolha, sistematização de informação e realização de ações de divulgação e esclarecimento sobre
programas e linhas de apoio a projetos e investimentos
Plano de Atividades e Orçamento 2020

13

Formação/sensibilização nas áreas do ambiente e da energia
 Desenvolvimento do Jardim das Energias
 Preparação e desenvolvimento de ações de formação para públicos específicos
 Formação e qualificação dos técnicos da ENA
Sensibilização, divulgação e formação da comunidade educativa
 Formação de professores
 Criação de recursos educativos e de ferramentas pedagógicas
 Desenvolvimento de dinâmicas participativas
Informação e comunicação
 Realização de eventos
 Preparação e realização de atividades promocionais
 Atualização do Sítio Web, participação ativa na comunicação e redes sociais
 Esclarecimento de associados e público em geral
 Organização e participação em campanhas de sensibilização
 Participação em eventos e conferências

7. Criação de parcerias e participação em redes nacionais e internacionais
Atividades
Criação de protocolos de colaboração
Contacto e cooperação com outras Agências Nacionais e Europeias
Participação em associações e redes nacionais e internacionais
Aumento de número de associados e reforço de parcerias
Cooperação no âmbito de Clusters locais e regionais

8. Desenvolvimento de projetos e novas formas de financiamento
Atividades
Identificação de programas de financiamento e apoio na preparação de dossiês de candidatura
Formas de financiamento da ENA
Implementação de projetos financiados
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Ações e projetos



Promoção da eficiência energética em escolas, edifícios e equipamentos associados
Desenvolvimento, implementação e acompanhamento de planos energéticos municipais
Será dada continuidade à colaboração com os serviços técnicos dos Municípios da área de
intervenção da ENA no levantamento e sistematização de informação e elaboração de planos
energéticos, em articulação com os Planos de Ação para a Energia Sustentável.

Gestão da manutenção dos edifícios públicos
A eficiência no consumo de energia do edificado pode ser alcançada através da manutenção
das condições ótimas de operação dos sistemas. Sendo um processo contínuo ao logo do
tempo, em 2020 manter-se-á o apoio dado aos associados na elaboração, implementação e
acompanhamento de planos de gestão da manutenção.

Objetivos para 2020: Suporte no desenvolvimento de planos de manutenção em
edifícios municipais.
Auditorias energéticas e planos de racionalização de consumos
O processo de auditoria energética consiste na caracterização de consumos, identificação de
medidas de eficiência energética e verificação dos pressupostos técnicos e económicos para a
sua concretização, resultando um plano de racionalização de consumos que importa
implementar. As competências técnicas e experiência da ENA nesta temática permitirão dar
continuidade, em 2020, às auditorias energéticas em edifícios dos Municípios e instalações de
alguns dos seus associados.

Objetivos para 2020: Auditar dez edifícios e equipamentos.
Apoio à gestão da Iluminação Pública dos Municípios de Palmela, Setúbal e Sesimbra
Sendo grande parte do consumo de energia elétrica nos Municípios resultante da iluminação
pública, a sua monitorização e gestão, assumem-se como instrumentos imprescindíveis para o
planeamento da eficiência energética nesta área.
Na sequência dos cadastros de Iluminação Pública, elaborados pela ENA, e da integração da
informação dos respetivos cadastros da EDP, a ENA prestará apoio aos serviços técnicos do
Municípios na atualização dos cadastros já elaborados. Por outro lado, será dado apoio na
melhoria e gestão da rede, através da classificação de vias para suporte ao lançamento de
concursos para aquisição e instalação de equipamentos mais eficientes.

Objetivo para 2020: Apoiar a otimização da rede de iluminação pública nos três
Municípios.
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Auditorias energéticas às frotas de entidades associadas
Realização de auditorias energéticas às frotas de entidades associadas, de modo a identificar
áreas de intervenção, elaborar, implementar e acompanhar Planos de Racionalização dos
Consumos de Energia, de acordo com o disposto no RGCE – Transportes (Regulamento de
Gestão do Consumo de Energia para o Setor dos Transportes).
Desenvolver estratégias para classificação energética das frotas.

Objetivos para 2020: Elaborar relatórios trimestrais e anual para a Fertagus e TST. Dar
continuidade ao apoio prestado à Fertagus e à TSR no âmbito do RGCE. Incentivar os
seus Municípios a iniciar processos de auditoria e de gestão de frotas.
Apoio na identificação de serviços e produtos mais eficientes e implementação de processos de
financiamento e de aquisição
Prestação de apoio, às entidades associadas, na identificação de necessidades e implementação
de processos que permitam a escolha de prestadores de serviços e a aquisição de produtos e
equipamentos de acordo com critérios de eficiência e sustentabilidade.
No âmbito desta ação, a ENA irá dar continuidade à implementação do projeto BundleUp,
nomeadamente apoio técnico, legal e de procura de financiamento aos associados da ENA que
pretendam investir em soluções de eficiência energética e produção de energia renovável.

Objetivos para 2020: Apoiar e monitorizar a implementação do projeto BundleUp junto
dos seus associados e em novos processos.
Certificação Energética de Edifícios Municipais e de outras Entidades Associadas
Apoio aos serviços técnicos Municipais, e de outras entidades associadas, no desenvolvimento
de processos de certificação energética de edifícios. Na sequência das auditorias realizadas, a
ENA irá colaborar na avaliação técnica e económica das medidas propostas ao nível da redução
de consumos de energia e manutenção dos sistemas, de acordo com as exigências do SCE.

Objetivos para 2020: Dar continuidade à Certificação Energética dos edifícios
municipais e de outras entidades associadas, reforçando o interesse da implementação
destes processos enquanto ferramenta de decisão. Certificar vinte edifícios.


Desenvolvimento dos Observatórios de Sustentabilidade
No âmbito dos observatórios da sustentabilidade, a ENA efetua a recolha e publicação de dados
estatísticos do consumo de energia, gestão de recursos e emissões de gases com efeito de
estufa, na sua região.
Para além da análise da faturação energética dos municípios, são propostas medidas de
redução dos custos decorrentes do consumo de energia e desenvolvidas ações de
comunicação que, com base em indicadores de desempenho energético e ambiental, permitem
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uma análise comparativa entre escolas / edifícios / departamentos, contribuindo para a
melhoria do desempenho energético.
Considera-se, aqui, o tratamento dos resultantes da implementação do projeto Esmartcity
(Interreg MED), bem como a análise de plataformas informáticas já desenvolvidas e possíveis
vias de financiamento para a sua instalação.

Objetivos para 2020: Dar continuidade ao desenvolvimento e monitorização do
observatório energético de Palmela. Implementar processos de criação de observatórios
nos Municípios de Setúbal e Sesimbra. Apresentar relatórios trimestrais. Apoiar o
desenvolvimento de soluções de gestão inteligente de edifícios com base nos dados
gerados pelos sistemas de monitorização instalados no âmbito do Esmartcity.
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Aproveitamento da energia solar
Através da realização de auditorias e diagnósticos energéticos, avaliação e aconselhamento
sobre as soluções mais adequadas, a ENA apoiará os seus associados, e outras entidades, no
desenvolvimento e implementação de projetos locais de aproveitamento do potencial solar
térmico e fotovoltaico, tendo em conta a viabilidade técnica e económica ao nível da produção
de energia elétrica para autoconsumo ou venda à rede, ao abrigo da legislação em vigor, bem
como aquecimento de água para utilização doméstica ou no âmbito da utilização em
instalações públicas, nomeadamente equipamentos desportivos.

Objetivos para 2020: Apoiar a instalação de sistemas de aproveitamento de energia
solar no âmbito do projeto BundleUp junto dos seus associados.


Aproveitamento da biomassa
Sendo a biomassa uma fonte energética renovável com importância significativa na região da
Arrábida, a ENA irá procurar fontes de financiamento que possibilitem a implementação de
projetos nesta temática, nomeadamente transnacionais. Face à importância da caracterização
e gestão do potencial produtivo de biomassa agroflorestal dos Concelhos de Palmela, Setúbal
e Sesimbra, procurar-se-á forma de financiar intervenções ao nível da eficiência energética e
produção local de energia baseada neste tipo de recurso, nomeadamente promovendo a
substituição de caldeiras a gasóleo ou gás propano por caldeiras a biomassa, contribuindo assim
para a valorização da fileira agroflorestal, particularmente no aproveitamento de resíduos das
atividades produtivas, sempre que tal se justificar do ponto de vista técnico e económico.

Objetivo para 2020: Elaborar e submeter, a programas de apoio nacionais ou Europeus,
uma candidatura de projeto com vista à análise de potencial produtivo de biomassa
agroflorestal e desenvolvimento de modelo de negócio de valorização energética.


Instalação de sistemas de produção de energia a partir de renováveis em edifícios
públicos

Esta atividade visa identificar oportunidades para instalação, em edifícios municipais, de
sistemas de produção de energia com base em fontes renováveis:
- Instalação de painéis fotovoltaicos e/ou coletores solares térmicos, particularmente em escolas,
seja através de investimento direto dos municípios, mediante “renting”, ou pela intervenção de
uma entidade terceira;
- Substituição de caldeiras a diesel, ou gás propano, por caldeiras a biomassa.

Objetivos para 2020: Desenvolver ações que se verifiquem necessárias para instalação
destes sistemas de acordo com oportunidades de intervenção. Promover o recurso a
programas de financiamento com vista à instalação destes equipamentos, nos três
Municípios.
Plano de Atividades e Orçamento 2020

20



Gestão dos sistemas de recolha e tratamento de óleos alimentares usados
A ENA dará continuidade à gestão de todo o sistema de recolha e tratamento de óleos
alimentares usados nos Municípios de Palmela, Setúbal e Sesimbra.

Objetivos para 2020: Realizar reuniões trimestrais e emitir relatórios anuais. Apoiar os
seus Municípios no desenvolvimento e implementação de campanhas de sensibilização,
contribuindo para o aproveitamento de um recurso produzido a nível local.
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Pacto de Autarcas: desenvolvimento de planos de ação e acompanhamento da
implementação das medidas propostas
Acompanhamento da implementação do Plano de Ação para a Energia Sustentável de Palmela
(PAESP)
O Município de Palmela aderiu ao Pacto de Autarcas em 2009, sendo o Plano de Ação para a
Sustentabilidade Energética um elemento integrante e essencial deste processo.
A ENA leva a cabo a revisão e atualização, decorrente da monitorização periódica dos
resultados, apoiando o município na concretização das medidas, na identificação de questões
a melhorar no atual PAESP, na atualização das matrizes energética e de emissões de GEE, na
identificação de novas medidas e estimativa do seu potencial de redução de emissões.
No âmbito da implementação do PAESP, e de modo a garantir o envolvimento dos diversos
setores da comunidade, nomeadamente dos cidadãos e empresas localizadas no Concelho de
Palmela, a ENA dará continuidade ao apoio ao Município na divulgação, implementação e
acompanhamento das iniciativas Eco Famílias, Eco Empresas e Bibliotecas Verdes.
A ENA dará apoio à análise de uma possível atualização dos compromissos do Município de
Palmela pela eventual adesão ao Pacto do Clima.

Objetivos para 2020: Monitorizar a implementação das medidas, avaliar e corrigir os
objetivos, participar em ações específicas a definir em conjunto com o Município,
elaborar o relatório final, desenvolver ações de dinamização e de envolvimento da
comunidade. Participar ativamente na divulgação, implementação e acompanhamento
das iniciativas Eco Famílias, Eco Empresas e Bibliotecas Verdes.
Acompanhamento da implementação do Plano de Ação para a Energia Sustentável e o Clima
(PAESS)
Tendo o Município de Setúbal oficializado a sua adesão ao Pacto de Autarcas para o Clima e
Energia em 2018, a ENA tem vindo a participar no desenvolvimento, implementação e
monitorização de um plano atualizado, que contempla medidas não apenas nas áreas da
eficiência energética e renováveis, mas também de mitigação e adaptação às novas realidades
do clima.
Assegurando a articulação entre a Câmara Municipal de Setúbal e os diversos setores da
comunidade no âmbito do seu envolvimento, a ENA dará continuidade ao apoio técnico na
implementação das medidas previstas e avaliando os seus benefícios no consumo de energia,
nas emissões de GEE e na redução e adaptação aos efeitos das mudanças climáticas.
Será dado seguimento às auditorias e acompanhamento das ações desenvolvidas no âmbito da
iniciativa Selo Verde.
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Objetivos para 2020: Monitorizar a implementação das medidas e elaborar os relatórios
de acompanhamento, avaliar e corrigir os objetivos, participar em ações específicas a
definir em conjunto com o Município.
Realizar auditorias e acompanhamento da implementação do Selo Verde nas empresas
do Município.
Desenvolvimento do Plano de Ação para a Energia Sustentável de Sesimbra (PAESIMBRA)
A ENA irá apoiar o Município de Sesimbra na identificação de setores de intervenção,
levantamento da situação atual e definição de medidas a considerar no âmbito do
desenvolvimento do Plano de Ação para a Energia Sustentável.
No âmbito do envolvimento dos diversos setores da comunidade na implementação de
estratégia de racionalização de consumos e redução das emissões de CO2, a ENA irá
desenvolver contactos e estabelecer parcerias.

Objetivo para 2020: Desenvolver o PAESIMBRA.
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Apoio no desenvolvimento de Planos de Mobilidade Sustentável
Dada a fase de expansão da mobilidade elétrica e da crescente importância atribuída aos modos
alternativos de transporte, os Municípios podem ser os grandes impulsionadores das boas
práticas no seu território.
No âmbito do projeto EnerNetMob, do Interreg MED, a ENA finalizará o Plano de Mobilidade
Elétrica Sustentável para o Território Arrábida, promovendo o seu debate junto dos diversos
agentes da comunidade, e implementará o projeto-piloto que contempla a aquisição de um
veículo e diversas bicicletas de carga 100% elétricos, para utilização intensiva ao nível da
logística urbana, a instalação de três pontos de carregamento rápido para veículos elétricos (um
em cada Concelho) e de uma plataforma de monitorização de consumos dos veículos elétricos.
A ENA irá também colaborar na elaboração de Planos de Mobilidade Sustentável, tendo em
conta as dinâmicas e especificidades de cada Concelho, desenvolvidos especialmente em torno
de soluções de transportes coletivos e de modos suaves de transporte, de forma a promover a
mobilidade inclusiva e tendo em conta critérios de sustentabilidade energética, ambiental e
económica.

Objetivos para 2020: Promover o debate e finalizar o Plano de Mobilidade Elétrica para
o Território Arrábida. Implementar o projeto-piloto do EnerNetMob. Colaborar no
desenvolvimento de Planos de Mobilidade Sustentável dos Municípios em articulação
com os Planos de Ação para a Energia Sustentável e o Clima.
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Integração das componentes EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, MITIGAÇÃO e ADAPTAÇÃO
em projetos, regulamentos e Planos Municipais de Ordenamento do Território
Sempre que solicitada, a ENA colaborará com as unidades orgânicas municipais responsáveis
pelas diversas áreas de projeto, regulamentação, planeamento, revisão de Planos Diretores
Municipais (PDM), gestão e ordenamento do território, nomeadamente no desenvolvimento
das seguintes atividades:
-

Acompanhamento e enriquecimento dos diferentes processos, segundo os objetivos e
indicadores do quadro de referência da Avaliação Ambiental Estratégica;

-

Desenvolvimento de conceitos orientadores a aplicar aos diferentes planos de
ordenamento, de acordo com as Estratégias Locais e Metropolitana de Adaptação às
Alterações Climáticas e tendo em conta as especificidades do território;

-

Apoio aos Municípios na integração da componente Eficiência Energética nos
regulamentos que definem transferências de responsabilidade para juntas de freguesia
e coletividades, nomeadamente através da obrigatoriedade de investimento em
soluções e equipamentos eficientes.

-

Avaliação de projetos sob os pontos de vista energético e ambiental.

Objetivo para 2020: Participar ativamente em grupos de trabalho municipais e
extramunicipais com responsabilidade no desenvolvimento, implementação e
acompanhamento de projetos, regulamentos, Planos Municipais de Ordenamento do
Território e Planos de Adaptação às Alterações Climáticas.
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Na procura de um desenvolvimento sustentável e inclusivo para o território da Arrábida, a ENA
desenvolve as suas atividades com base em parcerias, com as quais articula e integra os seus
projetos, captando apoios à sua concretização.
Assumindo-se como promotora da alteração de comportamentos e hábitos de utilização dos
recursos locais, a ENA trabalha de forma inclusiva, envolvendo os diversos agentes locais de
modo a criar uma cultura energética verdadeiramente eficiente. Sendo a mudança de
comportamentos uma área de atuação difícil, com resultados nem sempre percetíveis no
imediato mas que perduram no tempo e se multiplicam na comunidade, a comunicação,
informação e educação revestem-se de especial importância no plano de atividades da ENA,
que trabalhará no sentido de capacitar cada cidadão, enquanto produtor ou utilizador da
energia, para escolhas e decisões mais conscientes.
As atividades seguidamente descritas são complementadas pela informação constante do
Anexo D “Plano de comunicação e divulgação”.



Iniciativas Selo Verde, Eco Famílias, Eco Empresas e Bibliotecas Verdes
O Selo Verde é uma iniciativa da Câmara Municipal de Setúbal, na qual a ENA participa desde
a sua conceção. Esta iniciativa visa o reconhecimento público e atribuição de prémios às
entidades que se destaquem pela sua performance energética e ambiental.
Em 2020 será dada continuidade ao trabalho com as diversas entidades participantes nesta
iniciativa, tendo a ENA terá um papel fundamental na avaliação dos candidatos à atribuição
deste galardão.
As iniciativas Eco Famílias e Eco Empresas foram desenvolvidas pela Câmara Municipal de
Palmela no âmbito da criação de projetos e mecanismos de envolvimento da comunidade para
implementação do PAESP, nomeadamente de cidadãos e empresas localizadas no Concelho de
Palmela. A ENA irá dar continuidade ao apoio ao Município na divulgação, implementação,
envolvimento da comunidade e acompanhamento destas iniciativas.
A iniciativa Bibliotecas Verdes insere-se no crescente movimento de “Green Libraries” que
reconhece a importância das bibliotecas não só na disseminação da ideia desenvolvimento
sustentável ou sustentabilidade ecológica, mas também na criação de serviços e programas que
são exemplos de atitudes e comportamentos “verdes”. A iniciativa visa aplicar, em todas as
bibliotecas escolares do município de Palmela, um questionário sobre a sustentabilidade nas
bibliotecas escolares. O objetivo é aferir práticas, consolidá-las, disseminá-las e replicá-las. Serão
ainda apoiados os processos de transição de três escolas piloto.

Objetivos para 2020: Participar ativamente na divulgação, implementação,
envolvimento dos agentes da comunidade e acompanhamento do Selo Verde, Eco
Famílias, Eco Empresas e Bibliotecas Verdes.
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Iniciativas dirigidas a associados, no âmbito de temáticas específicas
Sendo primordial o trabalho com e para os seus associados, a ENA irá implementar, em 2020,
campanhas de sensibilização dirigidas a trabalhadores e agentes diretamente envolvidos, bem
como abrangendo a comunidade em geral.

Objetivos para 2020: Conceção e desenvolvimento de pelo menos uma campanha de
sensibilização, no âmbito de temática específica.


Recolha, sistematização de informação e realização de ações de divulgação e
esclarecimento sobre programas e linhas de apoio a projetos e investimentos
A ENA trabalhará no sentido de reunir toda a informação relevante no âmbito do novo
Programa-Quadro 2021-2027, de forma a poder apoiar os seus associados na idealização e
obtenção de financiamento para o desenvolvimento de projetos conducentes a uma economia
de baixo carbono e eficiente no uso dos recursos naturais.
Para melhor esclarecimento das particularidades de cada programa, a ENA organizará, sempre
que tal se justifique, sessões de informação, para as quais estabelecerá parcerias com as
entidades que intervêm nas diversas áreas abordadas.



Formação/sensibilização nas áreas do ambiente e da energia
Desenvolvimento do Jardim das Energias
O Jardim multissensorial das Energias, inaugurado em 2018, é um espaço inclusivo onde todos,
incluindo aqueles que apresentam limitações de ordem física e mental, podem fazer uma
viagem pelo mundo das energias. Este espaço tem um forte caráter de integração social, pelas
sinergias que permite estabelecer com as populações dos bairros adjacentes.
Esta experiência inclusiva é concretizada pela instalação permanente de equipamentos e
painéis informativos que possibilitam a realização de um percurso interpretativo e que,
privilegiando a interatividade e a experimentação como forma de enriquecer a comunicação
com o visitante, oferece à Cidade de Setúbal uma ferramenta deveras importante na formação
e sensibilização dos diferentes públicos para as questões das energias renováveis e da utilização
racional de energia.

Objetivo para 2020: Promover e monitorizar a utilização do recurso pedagógico Jardim
das Energias.
Preparação e desenvolvimento de ações de formação para públicos específicos
A formação nas áreas do ambiente e da energia e a preparação e implementação de um plano
de formação revestem-se de grande importância em 2020, especialmente tendo em conta os
projetos nacionais e Europeus em curso e os temas abordados, podendo certificar as ações de
formação, desenvolvidas em parceria com outras entidades e dirigindo a oferta formativa a
diferentes públicos, a saber:
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- Técnicos municipais,
- Técnicos das empresas associadas da ENA,
- Técnicos de empresas não associadas à ENA.

Objetivo para 2020: Implementar duas sessões de formação.
Formação e qualificação dos técnicos da ENA
Uma das prioridades da ENA é a formação dos seus trabalhadores e a manutenção de uma
equipa técnica motivada e competente nas suas áreas de intervenção, criando um conjunto
diversificado de valências que ajudam a responder com eficácia às solicitações dos seus
associados e demais entidades da região.

Objetivos para 2020: Formar e atualizar as competências dos técnicos em temáticas
com interesse para a Agência, nomeadamente nas áreas do ambiente e da energia.


Sensibilização, divulgação e formação da comunidade educativa
Formação de professores
Tendo por objetivo a otimização das ações de sensibilização da comunidade escolar, a ENA irá
desenvolver um conjunto de ações de formação orientada para os professores, nas quais serão
abordadas as áreas da utilização racional de energia, promoção ambiental, mobilidade
sustentável, entre outras, nomeadamente no âmbito dos projetos “Maletas da Sustentabilidade”
e “Maleta da Água”.

Objetivo para 2020: Desenvolver e implementar um curso de formação no âmbito do
protocolo com o Centro de Formação de Professores da Ordem de Santiago.
Criação de recursos educativos e de ferramentas pedagógicas
Dado o sucesso dos projetos “Maletas da Sustentabilidade” e “Maleta Água para Todos”, cujos
conteúdos pedagógicos foram desenvolvidos respetivamente em 2017 e 2018 e são objeto de
constante atualização, a ENA dará continuidade, em 2020, à promoção e divulgação destes
recursos.
Em simultâneo, serão idealizados e criados novos recursos pedagógicos e educativos nas áreas
da sustentabilidade energética e ambiental, dirigidos aos diversos públicos-alvo, de modo a
poderem ser divulgados de forma itinerante junto das mais diversas instituições e eventos,
nomeadamente ao nível do ensino pré-escolar.
Especificamente no que toca às Maletas da Sustentabilidade e da Água, a ENA dará
continuidade à disponibilização e implementação, nas escolas e outros locais de interesse, os
materiais didáticos e atividades que abordam os seguintes temas:
“Pegada de Carbono”: aborda temas relacionados com a eficiência energética, a mobilidade
sustentável, o clima e as alterações climáticas.
“Desperdício Zero”: são desenvolvidos temas relacionados com o consumo sustentável, a
economia verde, o uso eficiente de recursos, o ciclo de vida dos materiais e a valorização dos
resíduos.
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“Arrábida Serra e Mar”: apresenta e desenvolve temas relacionados com o oceano, a defesa do
litoral, a biodiversidade, os serviços dos ecossistemas e o património natural.
“Maleta Água para Todos”: aborda o tema da utilização eficiente da água, apresentando
atividades e materiais didáticos que visam contribuir para a adoção de práticas mais
sustentáveis, com especial enfoque para a redução do consumo.
Serão também desenvolvidas atividades conjuntas no âmbito da recolha seletiva,
particularmente no que diz respeito à recolha dos óleos alimentares usados, ações de promoção
ambiental e dos valores da eficiência energética e atividades lúdico-pedagógicas.

Objetivos para 2020: Dinamizar e divulgar os materiais didáticos e as atividades das
Maletas da Sustentabilidade e da Água. Desenvolver uma campanha de promoção de
boas práticas no âmbito dos Óleos Alimentares Usados (OAU).
Desenvolvimento de dinâmicas participativas
Em 2020, serão implementadas atividades de sensibilização consideradas nos diversos projetos
em curso, concebidas ações de suporte à dinamização dos recursos pedagógicos das maletas
da sustentabilidade e da água, levados a cabo jogos de exterior relativos aos objetivos de
desenvolvimento sustentável e a vários temas relacionados com a sustentabilidade.



Informação e comunicação
Realização de eventos
A ENA irá organizar a reunião do projeto EnerNetMob (Interreg MED) e uma Conferência de
cariz internacional que terá como objetivo principal despertar o interesse da população para a
temática da mobilidade elétrica.
A organização e implementação destes eventos contarão com o apoio e participação dos
parceiros do projeto EnerNetMob, do Interreg MED, da Comissão Europeia, de Comunidades
Temáticas (UE), de atores institucionais (Câmaras Municipais e Ministério do Ambiente e Ação
Climática, entre outros), empresas (MOBI.E, entre outras) e atores locais, como sejam
associações.
Pretende-se, no âmbito da organização destes eventos, envolver entidades locais, nacionais e
Europeias com responsabilidade nas áreas da mobilidade sustentável, bem como atrair um
conjunto de especialistas em matérias tão diversas como a energia, o ambiente, a mobilidade,
a economia, a sociologia, a saúde, entre outras.

Objetivos para 2020: Preparar e organizar a reunião do projeto EnernetMob e a
Conferência Internacional sobre Mobilidade Elétrica, em conjunto com a EU, o Interreg
MED, Comunidades Temáticas e entidades de cariz nacional e local.
Preparação e realização de atividades promocionais
Em 2020 importa reforçar a divulgação das atividades da ENA e a consciencialização coletiva
da sua existência, através do desenvolvimento de atividades promocionais, a saber:
-

Divulgação das atividades da Agência junto de empresas, de atores nas áreas da energia
e do ambiente, e outras entidades.
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-

Elaboração de materiais promocionais.

Objetivos para 2020: Criar e produzir material de promoção da ENA e dos projetos a
desenvolver.

Manutenção do Sítio Web, participação ativa na comunicação e redes sociais
A atualização contínua da informação divulgada através do Sítio Web da ENA é uma das
prioridades na área da comunicação, permitindo divulgar informação acerca das atividades da
agência e reforçar a sua ligação aos diversos públicos.
Por via da realização de rubricas regulares, a ENA continuará a marcar presença nos órgãos de
comunicação social, como O Setubalense, Setúbal na Rede, Jornal do Pinhal Novo, Semmais,
Jornal do Pinhal Novo, Diário da Região e Sesimbra FM, bem como participação em diversos
canais de comunicação dos seus associados e outras entidades, como sejam boletins municipais
e a revista da Fertagus “Em Linha”.
A participação da ENA nas redes sociais basear-se-á na divulgação de informação de qualidade,
sobre a agência, os seus objetivos e projetos.

Objetivos para 2020: Participar nos diversos órgãos de comunicação e redes sociais.
Retomar a rubrica semanal de informação “Ecossistema”.
Esclarecimento de associados e público em geral
A disseminação de boas práticas nas áreas do ambiente e da energia é uma das facetas mais
importantes da ENA.
Em 2020 a ENA irá reforçar capacidades ao nível do esclarecimento de entidades associadas e
cidadãos, nomeadamente em questões de utilização racional de energia, certificação
energética de edifícios, sistemas de conforto térmico, isolamento de edifícios ou comercialização
de energia.
O atendimento aos cidadãos será realizado telefonicamente e via Internet, através do Site e
contacto de correio eletrónico.

Objetivos para 2020: Prestar esclarecimentos técnicos a associados e cidadãos.
Recolher, tratar e divulgar, periodicamente, legislação aplicável às questões energéticas
e ambientais, através do Sítio Web da ENA.
Organização e participação em campanhas de sensibilização
Dado o âmbito territorial de atuação da agência, as ações de disseminação a nível local são
imprescindíveis para a divulgação do seu trabalho junto da comunidade e de aproximação dos
cidadãos.
A ENA organizará campanhas no âmbito dos projetos em curso, e apoiará os seus associados
na realização de campanhas de sensibilização, nomeadamente Dias Abertos, Dias da Energia,
Semana Europeia da Mobilidade, entre outros.
Enquadradas nas ações de divulgação de boas práticas, serão implementadas as seguintes
iniciativas:
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“Concurso de bicicletas elétricas”: Pretende-se promover uma atividade que estimule a
criatividade e o engenho em torno de modos de deslocação suaves, nomeadamente da
bicicleta elétrica, envolvendo a comunidade escolar num concurso que irá premiar as melhores
criações. Este concurso dirige-se a alunos e professores dos ensinos secundário e superior.
Curtas da mobilidade: Durante a semana europeia da mobilidade prevê-se a realização de um
pequeno festival de cinema, de curtas-metragens, dedicado ao tema da mobilidade. As sessões
de cinema poderão ser realizadas em escolas, auditórios municipais, ou outros lugares
considerados convenientes dos três municípios.
Sugere-se a criação de um prémio que incentive, a nível local, a realização de pequenos filmes
sobre as questões da mobilidade sustentável. Estes filmes pretendem incutir, nos jovens da
região, valores da sustentabilidade ao nível da mobilidade e dos transportes.

Objetivos para 2020: Realizar eventos de sensibilização no âmbito dos projetos em
curso. Apoiar os Municípios no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade. Realizar nos
Municípios de Palmela, Setúbal e Sesimbra, a iniciativa “Curtas da mobilidade”. Lançar o
“Concurso de bicicletas elétricas”.
Participação em eventos e conferências
Dada a importância da comunicação, troca de experiências e de informação com outras
entidades, a ENA participará em eventos e iniciativas sobre temas específicos.
O contacto com entidades congéneres no âmbito de fóruns especializados e encontros técnicos
possibilita a divulgação do trabalho da agência, a criação de parcerias e angariação de projetos,
contribuindo para o crescimento da ENA.
No âmbito das áreas temáticas de intervenção, a agência organizará, participará e dar-se-á a
conhecer em eventos que promovam a divulgação, promoção de boas práticas e sensibilização
de diversos grupos-alvo.
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As parcerias com outras entidades, nomeadamente agências nacionais e europeias, redes e
associações, permitem adquirir conhecimentos, ideias e experiência, contribuindo para que a
ENA cresça a nível técnico e participe em novos projetos, concorrendo para o desenvolvimento
de um trabalho de qualidade e beneficiando os seus associados.



Criação de protocolos de colaboração
Para além dos protocolos já criados com a Agência para a Energia (ADENE) e com a RNAE,
Rede Nacional de Agências de Energia, a ENA procurará estabelecer laços com diversas
entidades locais, regionais, nacionais e internacionais, através da criação de protocolos de
colaboração, nomeadamente com outras agências nacionais.



Contacto e cooperação com outras Agências Nacionais e Europeias
A ENA mantém estreito contacto com outras Agências Nacionais e Europeias, no âmbito do
qual tem sido possível trocar conhecimentos, experiências e ideias, assim como participar em
projetos conjuntos.
Em 2020 prevê-se a continuidade das atividades de cooperação.



Participação em associações e redes nacionais e internacionais
A associação da ENA a entidades de âmbito nacional e europeu permite alargar a sua rede de
conhecimentos, aumentar as suas competências internas e obter apoio técnico e financeiro
para os projetos a desenvolver, nomeadamente nas áreas da utilização de fontes de energia
renováveis, mobilidade e transportes sustentáveis, definição de políticas e estratégias ao nível
da eficiência energética.
Para além da participação na RNAE, na qual tem desenvolvido intensa atividade, e tendo em
conta a participação dos Municípios em redes e associações nacionais e internacionais, a ENA,
dadas a suas áreas de atividade, participará em reuniões e prestará informação técnica, sempre
que para tal for solicitada e em articulação com as respetivas unidades técnicas municipais.
A participação da ENA na Energy Cities (associação europeia de autoridades e agências locais)
permitiu alargar o horizonte de parcerias e fontes de financiamento de projetos, atuando a ENA
como ligação destas entidades aos seus Municípios.
Através dos projetos financiados pelo Interreg MED, a ENA participa em redes internacionais
nas temáticas das fontes de energia renováveis, mobilidade sustentável e crescimento verde,
sendo um importante ponto de ligação a potenciais parceiros e novos projetos nestas áreas e
uma ponte para o conhecimento de grupos de interesse.
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Objetivos para 2020: Dar continuidade à participação ativa na RNAE e na Energy Cities.
Participação em redes temáticas no âmbito do Interreg MED e procura de outros grupos
de interesse.


Aumento de número de associados e reforço de parcerias
Para além do aumento do número de associados, a agência deverá promover a integração dos
seus associados em projetos que lhes tragam benefícios, pela introdução de equipamentos e
metodologias que conduzam à racionalidade energética e sustentabilidade.

Objetivos para 2020: Estabelecer contacto, promover reuniões de apresentação de
competências e de angariação de associados junto de todas as Juntas de Freguesia dos
Municípios de Palmela, Setúbal e Sesimbra, e outras entidades localizadas na sua região
de intervenção.


Cooperação no âmbito de Clusters locais e regionais
A investigação, inovação e desenvolvimento no domínio do ambiente e da energia, são áreas
de grande importância para a ENA no âmbito da sua cooperação com empresas, fornecedores
especializados, prestadores de serviços, centros de pesquisa, universidades e instituições
associadas, permitindo desenvolver massa crítica, competências e talento, reforçando e
promovendo a interação e a cooperação nestes domínios e contribuindo para o aumento da
competitividade da região, como seja o caso da coordenação do grupo de trabalho da área da
energia no contexto do In2Set.
A ENA prestará o apoio necessário à criação e desenvolvimento de Clusters locais e regionais,
realizando um conjunto diversificado de atividades, das quais se destacam a identificação de
potenciais parceiros, informação sobre fontes de financiamento, colaboração na organização
de eventos, disponibilização de informação especializada e criação de contactos, atuando como
plataforma de diálogo entre as partes interessadas e promovendo interfaces para outros
setores.
A ENA participará ativamente nas diversas plataformas de colaboração de Desenvolvimento
Local de Base Comunitária (DLBC) no que toca a estratégias de âmbito urbano, rural e costeiro,
dinamizadas pela ADREPES.
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O Quadro Comunitário de Apoio 2014-2020 terminará em 2020, estando em preparação o
novo conjunto de ferramentas de apoio para o período 2012-2027, sendo previsível o apoio a
projetos de cooperação internacional no âmbito da Adaptação às Alterações Climáticas e
Transformação da Sociedade, Saúde, Cidades Neutras em Carbono e Inteligentes, Saúde dos
Oceanos e mares, das águas costeiras e interiores, Solos e alimentos.



Identificação de programas de financiamento e apoio na preparação de dossiês de
candidatura
Tendo em conta a estratégia de desenvolvimento de uma economia verde e circular na sua área
de intervenção, e considerando os seus domínios de atuação, a ENA colaborará com os seus
associados na identificação de programas de apoio com potencial interesse para o
desenvolvimento das suas atividades, conceção, desenvolvimento de ideias, criação de
parcerias e preparação de dossiês de candidatura a programas de apoio, no âmbito dos Fundos
Estruturais e de Investimento 2016-2020, em finalização. Quando necessário, esta atividade
poderá ser articulada com unidades técnicas das diversas entidades associadas.



Formas de financiamento da ENA
A ENA é uma associação privada sem fins lucrativos, que pretende contribuir para a criação de
uma comunidade mais eficiente em termos energéticos, de utilização dos recursos naturais e
de emissão de Gases com Efeito de Estufa.
Esta agência é constituída por um conjunto de associados que, seguindo objetivos comuns,
contribuem para o crescimento das comunidades locais, ao participarem ativamente na
construção de uma agência competente e com capacidade de intervenção na região onde se
insere.
Neste sentido, a ENA procura ativamente garantir o seu funcionamento saudável e sustentável,
através das seguintes linhas de atuação:
-

Alargamento do corpo de associados, garantindo o interesse no trabalho e
competências da agência e promovendo a requisição dos seus serviços;
- Prestação de serviços;
- Idealização e conceção de projetos geradores de rendimento;
- Financiamento BEI;
- Desenvolvimento de projetos financiados por programas nacionais e europeus.
Na sequência da aprovação de diversas candidaturas apresentadas a programas de
financiamento internacionais, em 2018, a ENA dará continuidade ao desenvolvimento dos
respetivos projetos, descritos no Anexo C.
Por outro lado, e de forma a garantir o financiamento das suas atividades, a ENA desenvolveu
candidaturas de projetos e participou em consórcio Europeu, estando as mesmas em fase de
avaliação (Anexo E).
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Objetivos para 2020: Como coordenador, apresentar pelo menos uma candidatura de
projeto europeu. Como parceiro, integrar pelo menos três candidaturas de projetos
europeus.
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Orçamento previsional para 2020
O quadro seguinte apresenta o orçamento previsional da ENA para o ano de 2020, de acordo
com o Sistema de Normalização Contabilística, SNC (em vigor desde 01/01/2010).
Quadro 2: Orçamento previsional para 2020
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Uma vez que se trata de um orçamento previsional, algumas receitas e correspondentes despesas
dependem da execução financeira de alguns projetos europeus e nacionais, objeto de
cofinanciamento, e do serviço prestado a associados no âmbito de algumas ações e atividades
descritas no presente documento.
Ao nível dos proveitos destacam-se as rúbricas 1.3, Prestação de Serviços, e 1.4, Projetos
Financiados, com dotação respetiva de 20.000,00 € e 281.022,27 €, este último valor
contratualizado com a Comissão Europeia relativo aos projetos Horizonte 2020 (BundleUp) e
Interreg MED (Esmartcity e EnerNETMob). A implementação dos projetos financiados acarreta
custos previstos e contratualizados que se refletem diretamente nas rúbricas 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8,
2.9, 2.10 e 2.11 do presente orçamento.
Ao nível dos Custos, interessa salientar:
1 - Trabalhos Especializados (rúbrica 2.9), o valor orçamentado nesta rubrica corresponde a serviços
e trabalhos a que a ENA irá recorrer em 2020 para assegurar o bom cumprimento das ações
propostas neste Plano de Atividades, nomeadamente os trabalhos de certificação energética, a
produção de material de promoção e a organização de eventos.
2 - As despesas com Subcontratação de Serviços para Implementação de Projetos (rúbrica 2.11),
afetas ao desenvolvimento de 1 projeto europeu, do qual é parceira, estão previstas no seu
orçamento, recebendo a ENA reembolso da Comissão Europeia em 85% seu valor.
3 - Relativamente às Despesas com Pessoal (rúbrica 2.16), o cálculo dos valores apresentados
baseou-se na estrutura remuneratória, aprovada em 2017, que resultou da proposta de acerto dos
salários dos trabalhadores. Foi considerado o número de trabalhadores presentemente ao serviço
da ENA.
Refere-se, ainda, que o diferencial entre os proveitos e os custos decorrentes da implementação das
atividades previstas permitirá à ENA um resultado positivo de 21.555,31 €.
Salienta-se, por último, que a estrutura de financiamento da agência, para 2020, se apoia na
realização de projetos financiados (65,0%) seguida do apoio prestado pelos municípios (27,0%),
prestação de serviços (4,6%) e quotas dos associados (3,4%).
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Compromisso
A ENA procura desenvolver um trabalho útil e em consonância com os interesses e expetativas de
todos os seus associados, intervindo com dinamismo enquanto espaço aberto de aconselhamento,
divulgação e intercâmbio de conhecimentos e experiências, em benefício da comunidade onde se
insere.
De forma a garantir a sua sustentabilidade, minorando encargos para os seus associados, a agência
procurará o financiamento dos seus projetos, quer através do desenvolvimento de atividades
geradoras de rendimento, quer mediante a participação em programas de apoio, nacionais ou
europeus.
A todos os que apoiam a ENA, agradecemos o voto de confiança neste projeto e solicitamos que
exijam sempre mais do trabalho desenvolvido pela sua equipa!

Dezembro, 2019
O Conselho de Administração
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Contacto

Junte a sua à nossa energia!

ENA – Agência de Energia e Ambiente da Arrábida
Avenida Belo Horizonte,
Edifício Escarpas Santos Nicolau,
2910-422 Setúbal
Tel. +351 265 546 194
Fax +351 265 546 196
www.ena.com.pt
geral@ena.com.pt
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Anexo A: Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável 2016-2030 (ONU)

1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares.
2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição e promover a
agricultura sustentável.
3. Garantir uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.
4. Garantir uma educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida para todos.
5. Alcançar a igualdade de género e capacitar todas as mulheres e raparigas.
6. Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos.
7. Garantir o acesso à energia fiável, sustentável, moderna e a preço acessível para todos.
8. Promover o crescimento económico sustentado, inclusivo e sustentável, o emprego pleno e
produtivo e o trabalho digno para todos.
9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar
a inovação.
10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.
11. Tornar as cidades e os povoamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.
12. Garantir padrões de produção e de consumo sustentáveis.
13. Tomar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactes.
14. Conservar e utilizar de forma sustentável os oceanos, os mares e os recursos marinhos, para o
desenvolvimento sustentável.
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15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir as florestas de
forma sustentável, combater a desertificação, travar e reverter a degradação dos solos e estancar a
perda de biodiversidade.
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o
acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis.
17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento
sustentável.

Adaptação e tradução a partir de texto em inglês disponível em http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/L.85&Lang=E.
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Anexo B: Plano de comunicação para 2020
Aconselhar e apoiar tecnicamente os diversos setores da comunidade, divulgar e promover as boas
práticas energéticas e ambientais são parte integrante das suas funções, pelo que a existência da ENA
só faz sentido se for estabelecida uma forte ligação ao meio que a rodeia, quer a nível das empresas e
das famílias, quer junto das autarquias e associações locais, assumindo a comunicação um papel
fundamental nas atividades a realizar pela agência.

Estratégia
A estratégia de comunicação da ENA considera cinco vetores fundamentais:

Associados

População,

Não apenas partilhar temas de interesse e
informação sobre as atividades da agência,
mas também auscultar e criar oportunidades
para transmissão de opiniões, dúvidas e
sugestões, através de um processo de
comunicação interativo.

empresas, entidades

Comunidade educativa
Promover a discussão e disseminação
de informação de cariz energético e
ambiental junto de professores,
auxiliares e alunos (os decisores de
amanhã) procurando que, por este meio,
a informação chegue ao seio da família,
potenciando o efeito multiplicador dos
mais novos relativamente à mensagem
de boas práticas energéticas e
ambientais.

públicas e
associações
Criar canais de
comunicação que
permitam divulgar
informação e
esclarecer acerca das
questões energéticas
e ambientais que
poderão, de alguma
forma, condicionar ou
intensificar a sua
atividade.

Públicos e setores específicos
Comunicar sobre projetos concretos
levados a cabo pela ENA.

Redes e comunicação social
Criar canais privilegiados, de forma a manter permanentemente informada a
sociedade em geral e, por outro lado, reforçar o apelo constante à utilização
eficiente dos recursos.
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Objetivos
O plano de comunicação descreve a estratégia e metodologias a realizar para comunicar as
atividades, distribuir a informação e gerir o envolvimento da comunidade, durante 2020.
Através da implementação do presente plano, a ENA pretende:
 Maximizar oportunidades que permitam atingir os objetivos técnicos e de
desenvolvimento definidos no Plano de Atividades;
 Criar e consolidar canais de colaboração com os vários setores da comunidade
(científicos, técnicos, empresariais, institucionais, sociedade civil) permitindo realizar as
ações previstas e atingir as metas de desempenho estabelecidas;
 Reconhecer e responder de forma eficaz aos desafios que se colocam no apoio
prestado aos diversos parceiros;
Garantir o conhecimento e reconhecimento da equipa da ENA, reforçando o seu papel e incentivando
a interação com os diversos parceiros na comunidade.

Atividades
Pretende-se o envolvimento dos diversos agentes locais, de modo a criar uma cultura ambiental e
energética verdadeiramente eficiente.
Sendo a mudança de comportamentos uma área de atuação difícil, com resultados nem sempre
percetíveis no imediato mas que perduram no tempo e se multiplicam na comunidade, a comunicação
reveste-se de especial importância no plano de atividades da ENA, que trabalhará no sentido de
capacitar cada cidadão, enquanto produtor ou utilizador de recursos, nomeadamente de energia,
para escolhas e decisões mais conscientes, estando previstas, em 2020, as atividades identificadas no
quadro seguinte e que posteriormente se descrevem.

Quadro 1: Atividades e ações previstas e público-alvo
Atividade/Resultado
Eventos

Parcerias

Atendimento/esclarecimento

Público-alvo
Os eventos serão temáticos e terão como alvo agências, associados,
entidades financeiras, universidades, comunidade empresarial,
entidades públicas, associações profissionais e de cariz ambiental,
organismos de âmbito local, regional, nacional e cidadãos.
Agências, associados, entidades financeiras, universidades,
comunidades empresarial e escolar, entidades públicas, associações
profissionais e de cariz ambiental, sociedade civil e organismos
Europeus.
Agências, associados, entidades financeiras, universidades,
comunidades empresarial e escolar, entidades públicas, associações
profissionais e de cariz ambiental, sociedade civil e organismos
Europeus.

Informação/sensibilização
Agências, associados, comunidades empresarial e escolar, entidades
de proteção civil, entidades financeiras, universidades, entidades
Reuniões, formação e divulgação
públicas, técnicos de autarquias locais, associações profissionais e de
cariz ambiental, sociedade civil.
Concurso de bicicletas elétricas Comunidade escolar.
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Agências, associados, entidades do setor dos transportes e mobilidade,
Curtas da mobilidade comunidade escolar, entidades públicas, associações profissionais e de
cariz ambiental e sociedade civil.
Comunidades Municipais, associados da ENA e restantes parceiros,
Comemoração de efemérides
com especial incidência na comunidade escolar e sociedade civil.
Agências, associados, entidades financeiras, universidades,
Ações de demonstração
comunidades empresarial e escolar, entidades públicas, associações
profissionais e de cariz ambiental e sociedade civil.
Agências, associados, comunidades empresarial e escolar, entidades
Informação específica e notícias
públicas, associações profissionais e de cariz ambiental e sociedade
civil.
Agências, associados, comunidades empresarial e escolar, entidades
Participação em eventos/campanhas
públicas, associações profissionais e de cariz ambiental e sociedade
civil.
Seguidamente descrevem-se as atividades previstas.

Organização de eventos
No âmbito do projeto EnerNetMob, Interreg MED, a ENA irá organizar a reunião de gestão do projeto
e uma conferência de cariz internacional que terá como objetivo principal despertar o interesse da
população para a mobilidade elétrica e, de uma forma geral, para a temáticas da sustentabilidade
ambiental, eficiência energética e energias renováveis, relacionando estes temas com os transportes.
A organização e implementação deste evento contará com o apoio e participação do Interreg MED
(UE), da Comissão Europeia, de Comunidades Temáticas (UE), de atores institucionais (Câmaras
Municipais e Ministério do Ambiente e Ação Climática, entre outros), empresas (MOBI.E, entre outras)
e atores locais, como sejam associações.
Pretende-se, no âmbito da organização deste evento, envolver entidades locais, nacionais e Europeias
com responsabilidade nas áreas da mobilidade e transportes, bem como atrair um conjunto de
especialistas em matérias tão diversas como a energia, o ambiente, a saúde, o desporto, a sociologia,
a economia, entre outras.

Criação e reforço de parcerias
A criação de parcerias entre a ENA e outras entidades, nomeadamente agências nacionais e
europeias, redes e associações, permitem adquirir conhecimentos, ideias e experiência, crescer a nível
técnico e participar em novos projetos, contribuindo para o desenvolvimento de um trabalho de
qualidade e beneficiando os seus associados.
Por outro lado, importa reforçar a intervenção da ENA, pelo que o aumento do número de associados
e a sua integração em projetos e atividades permitirá trazer benefícios para o seu território, pela
introdução de equipamentos e metodologias que conduzam à racionalidade energética e
sustentabilidade ambiental.
Os objetivos de parceria serão atingidos através de:

Criação de protocolos de colaboração
Contacto e cooperação com outras Agências Nacionais e Europeias
Participação em associações e redes nacionais e internacionais
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Diálogo com Deputados Europeus
Parcerias com associados
Cooperação no âmbito de Clusters locais e regionais

Atendimento/esclarecimento de questões de ambiente e energia
A ENA, enquanto vetor de disseminação de boas práticas nas áreas do ambiente e da energia, reúne
um conjunto de competências que lhe permite prestar esclarecimentos sobre questões de utilização
racional de energia, certificação energética de edifícios, sistemas de conforto térmico, isolamento de
edifícios, comercialização de energia, certificação ambiental e procedimentos a ter em conta
relativamente ao encaminhamento de resíduos, entre outras.
O atendimento e esclarecimento é realizado presencialmente, nas instalações da ENA, em reuniões
definidas no âmbito de temas específicos, telefonicamente e via Internet, através do Site e contacto de
correio eletrónico.

Realização de campanhas de informação e de sensibilização
Enquadradas na divulgação de boas práticas, serão implementadas as seguintes ações:

Realização de reuniões técnicas/pedagógicas, sessões de formação e de divulgação, elaboração e
distribuição de documentos técnicos/pedagógicos no âmbito de projetos nacionais e Europeus:
Tendo em conta a participação da ENA, enquanto parceiro e coordenador, em projetos desenvolvidos
com o apoio de programas nacionais e Comunitários, dar-se-á continuidade às ações de informação,
formação e sensibilização previstas no âmbito dos projetos a iniciar em 2020.

Serão organizadas e implementadas iniciativas de cariz lúdico, desportivo e cultural, com o objetivo de
disseminar as melhores práticas de utilização dos recursos, a saber:

Bicycle Film Festival
Curtas da mobilidade
Comemoração de efemérides: Apoio aos Municípios e restantes associados, no âmbito de
necessidades específicas. Prevê-se a prestação de apoio no desenvolvimento de conteúdos e
participação pontual em eventos e atividades, nomeadamente no âmbito de comemorações de
efemérides como os Dias da Árvore, da Energia, do Ambiente e da Mobilidade.

Ações de demonstração
No âmbito da participação da ENA em associações e redes de desenvolvimento e promoção de
boas práticas, prevê-se a promoção, junto dos seus associados e demais setores da comunidade, de
soluções alternativas e inovadoras, nomeadamente no setor dos transportes, através da
implementação de ações de demonstração.

Divulgação de informação específica e notícias
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Ao longo do ano serão elaborados e divulgados documentos pedagógicos e de caráter noticioso,
dirigidos à comunidade em geral e a públicos específicos, nomeadamente como suporte de
projetos a implementar ao longo de 2020, disseminação de legislação e informação de
sensibilização no âmbito da comemoração de efemérides.

Participação em eventos e campanhas
Dada a importância da comunicação, troca de experiências e de informação com outras entidades,
a ENA participará em eventos e iniciativas sobre temas específicos, implementados por outras
entidades.
O contacto com entidades congéneres no âmbito de fora especializados e encontros técnicos
possibilita a divulgação do trabalho da agência, a criação de parcerias e angariação de projetos,
contribuindo para o crescimento da ENA.

Meios e mecanismos
Os canais de comunicação são o meio e “mecanismo de entrega” para o envio da mensagem e
para a receção da reação das diversas partes interessadas. Os meios e mecanismos que serão
utilizados na comunicação da ENA, durante o ano de 2020, incluem, entre outros, os que se
apresentam na tabela e que posteriormente se descrevem:

Quadro 2: Meios e mecanismos de comunicação
Centro “Europe Direct”

Muppies, posters, outros

Vídeos de projetos

Brochura de apresentação

Desdobráveis

Sítio Internet da ENA

Contacto direto: presencial,
telefónico, correio eletrónico

Órgãos de comunicação social

Redes sociais

Reuniões e apresentações

Conferências de imprensa

Eventos

Seguidamente são apresentados alguns dos meios e mecanismos anteriormente identificados.

Articulação de ações com o Centro de Informação “Europe Direct“
De modo a potenciar as atividades de comunicação e a organização dos eventos propostos, a ENA
propõe-se articular as suas ações com o Centro de Informação “Europe Direct” da Península de Setúbal.

Muppies, posters e outros suportes de informação
Estes elementos promocionais serão utilizados nos mais diversos eventos organizados pela ENA ou
em que a agência participa, servindo como suportes informativos, promocionais, ou simplesmente
decorativos.

Plano de Atividades e Orçamento 2020

56

Vídeos de projetos
Em 2020 serão realizados vídeos de divulgação dos projetos-piloto a concretizar no Território Arrábida,
no âmbito dos projetos Esmartcity e EnerNetMob, Interreg MED.

Brochura de apresentação
Será renovada e editada a brochura de apresentação institucional a ENA, da qual constam os seus
objetivos e que visa a sua divulgação junto das empresas, entidades públicas, associações e
comunicação social, abrangendo setores importantes para o reforço do seu corpo de associados.

Desdobráveis
No âmbito de projetos específicos em curso e a implementar, serão produzidos e distribuídos
desdobráveis informativos, através dos quais a ENA comunica temas específicos e assuntos de
interesse aos diversos setores da comunidade.
Tendo em conta o público-alvo, os temas tratados e o objetivo de cada campanha, serão definidos os
locais de distribuição, que poderão ser específicos ou de acesso geral, como sejam serviços municipais
com atendimento público.

Manutenção do Sítio Web da ENA
Decorrente da atualização do Sítio Web da ENA, em 2020 garantir-se-á a divulgação de informação
das atividades da agência e será reforçada a comunicação junto dos diversos públicos.
Pretende-se garantir a atualidade desta ferramenta de forma a poder informar a comunidade acerca
das atividades da agência, bem como das novidades legislativas sobre energia e ambiente.
Serão divulgadas e/ou criadas ferramentas vocacionadas para a comunidade escolar e a população
em geral.

Participação ativa nos órgãos de comunicação e redes sociais
Por via da realização de rubricas regulares, a ENA continuará a marcar presença nos órgãos de
comunicação social, como tem acontecido com O Setubalense, Setúbal na Rede, Jornal do Pinhal
Novo, Semmais e Sesimbra FM, para além de manter a sua participação em diversos canais de
comunicação dos seus associados e outras entidades, como sejam boletins municipais e a revista da
Fertagus “Em Linha”.
A ENA divulgará informação pontual, sempre que seja necessária a divulgação de atividades
específicas, junto de públicos-alvo definidos e no âmbito da realização de projetos e campanhas.
A participação da ENA nas redes sociais ocorrerá numa perspetiva de divulgação da agência, dos seus
objetivos e projetos em desenvolvimento.
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Cronograma das atividades de divulgação e comunicação
Quadro 3: Previsão temporal para a preparação e implementação das atividades

Atividades/Resultados

Janeiro

Fevereiro

Março

Evento

Abril

Maio Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro Novembro Dezembro

X

Ações de projetos da UE
Parcerias/atendimento/esclarecimento
Materiais promocionais
Informação/sensibilização

Reuniões, formação e divulgação
Concurso de bicicletas elétricas

X

Curtas da mobilidade

X

Comemoração de efemérides

X

X

X

Ações de demonstração
Informação específica e notícias
Participação em eventos/campanhas
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X

X

Anexo C: Projetos a continuar em 2020

Nome do projeto: ESMARTCITY – Enabling Smarter City in the MED Area through Networking
Objetivo: Articular planos de sustentabilidade energética de entidades a nível local, de modo
a identificarem medidas e implementarem soluções que poderão abranger, entre outras
tecnologias, equipamentos de monitorização e gestão de consumos de energia em
edifícios e iluminação. Alguns parceiros irão adquirir, instalar e monitorizar equipamentos.
Promotor: Abruzzo Region (IT)
Parceiros:
ENA (PT),
Politécnico di Milano (IT),
Metropolitan City of Milan (IT),
Energy Agency of Granada (ES),
Region of Western Greece (GR),
Industrial Systems Institute (GR),
INRIA (FR),
East Sarajevo Development Agency (BA)
Duração: 30 meses
Beneficiários: Municípios, entidades da área da energia, cidadãos

Nome do projeto: EnerNETMob, Mediterranean Interregional Electromobility Networks for
intermodal and interurban low carbon transport systems
Objetivo: O projeto tem como objetivos:
1 - Estabelecer uma política inter-regional conjunta MED para os meios de transporte
elétricos, implementando um modelo comum de "Plano de Mobilidade Elétrica
Sustentável" integrado com os Planos de Ação para a Energia Sustentável (PAES) e
seguindo os critérios do Pacto de Autarcas.
2 - Implementar redes "Mediterrânicas de Eletromobilidade Interregional" paralelas e
interligadas, unindo cidades, ilhas e terminais intermodais a nível regional e inter-regional.
3 – Desenvolver projetos-piloto em serviços públicos para partilha de soluções ao nível da
eletromobilidade (como “e-car sharing”, “e-car pooling”,”e-bike”).
4 - Capitalizar e partilhar políticas e estratégias inter-regionais para o transporte elétrico, bem
como normas comuns e orientações de conceção para sistemas de eletromobilidade.
Promotor: Region of Peloponnese (GR)
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Parceiros:
ENA (PT),
Free Municipal Consortium of Raguse (IT),
RAM - Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. (IT),
Ministry of Infrastructures of Cyprus (CY),
Albanian Institute of Transport (AL),
County of Primorje and Gorski Kotar (HR),
Region of Thessaly (GR),
Regional Development Agency of Gorizia (Sl),
Luka Bar Port Authority (MO),
Palermo University (It), CENIT – Center for Innovation in Transport (ES),
Transport Malta (MA),
Capenergies (FR),
Dynamic Vision (GR),
International Center for Numerical Methods in Engineering (ES)
Austrian Mobility Research FGM – AMOR Gemeinnützige GMBH (AU)
Duração: 48 meses
Beneficiários: Municípios, entidades da área da energia, empresas, associações, cidadãos

Nome do projeto: BundleUp, Novel PDA Methodology to energize Public and Private
European Energy Efficiency Projects
Objetivo: Apoiar o desenvolvimento de projetos, direcionado a promotores de projetos
públicos e privados, tais como, autoridades públicas ou respetivas associações, operadores
de infraestruturas públicas/privadas e entidades, empresas de serviços energéticos, redes
de retalhistas, gerentes de imóveis e serviços/indústria. Construir o conhecimento técnico,
económico e jurídico necessário para o desenvolvimento do projeto e conduzir ao
lançamento de investimentos concretos.
Promotor: PARITY (PT)
Parceiros:
ENA (PT),
EMAC EMPRESA MUNICIPAL DE AMBIENTEDE CASCAIS (PT),
AGENCIA MUNICIPAL DE ENERGIA DE ALMADA (PT),
AdEPorto - Agência de Energia do Porto (PT),
Agência Municipal de Energia de Gaia (PT),
Sociedade Rebelo de Sousa & Advogados Associados,
RL (PT),
EUPPORTUNITY (PT),
BOA ENERGIA (PT)
Duração: 36 meses
Beneficiários: Municípios, empresas e entidades públicas e privadas
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Nome do projeto: POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL
Objetivo: A partir da realização de diagnóstico energéticos em 20 empreendimentos
turísticos, avaliando a relação existente entre as atividades desenvolvidas e o consumo de
energia, resultarão planos de ação relativos à gestão da energética, identificando e
quantificando simultaneamente o potencial de redução, a implementar ao longo de 12
meses, durante os quais se proporcionará simultaneamente formação/sensibilização dos
gestores e principais responsáveis, visando quer a aquisição de conhecimentos ao nível da
utilização eficiente da energia elétrica, quer ao nível na capacidade de influenciar o
comportamento individual dos turistas. Será desenvolvida uma aplicação informática a
utilizar pelos clientes das unidades-alvo do projeto.
Promotor: ENA – Agência de Energia e Ambiente da Arrábida
Parceiro:
AHP - Associação da Hotelaria de Portugal
Duração: 24 meses
Beneficiários: PME´s, fornecedores e clientes do setor hoteleiro

Nome do projeto: MALETAS DA SUSTENTABILIDADE
Objetivo: Contribuir para a promoção da literacia energética e ambiental de crianças e jovens,
abordando temáticas relacionados com o clima, a eficiência energética, a mobilidade
sustentável, o consumo, a economia circular, o oceano e o património natural. O conjunto
de atividades propostas pretende, por um lado, dotar a população escolar de novos
conhecimentos que visam o aumento da compreensão sobre os recursos e o ambiente e,
por outro lado, estimular esse conhecimento adquirido de modo a proporcionar
momentos de reflexão e transformação do saber em comportamentos mais conscientes e
ativos face ao tema da sustentabilidade ambiental.
Promotor: ENA – Agência de Energia e Ambiente da Arrábida
Beneficiários: Professores e alunos dos ensinos pré-escolar e do 1º, 2º e 3º ciclos, famílias,
associações e outras organizações de cariz formativo

Nome do projeto: MALETA ÁGUA PARA TODOS
Objetivo: Contribuir para a promoção da eficiência hídrica e para a adoção de práticas mais
sustentáveis no uso eficiente da água, com especial enfoque para a redução dos consumos.
O conjunto de atividades propostas pretende dotar a população escolar e a comunidade em
geral de novos conhecimentos que visem a mudança de comportamentos, promovendo um
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diálogo aberto, crítico e reflexivo sobre os novos desafios associados à valorização do recurso
água.
Promotor: ENA – Agência de Energia e Ambiente da Arrábida
Beneficiários: Professores e alunos dos ensinos pré-escolar e do 1º, 2º e 3º ciclos, famílias,
associações e outras organizações de cariz formativo
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Anexo D: Beneficiários das ações e projetos em
2020
Beneficiários
CM
Setúbal

CM
Sesimbra

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Aproveitamento da energia solar

x

x

x

x

Aproveitamento da biomassa
Instalação de sistemas de produção de energia a partir de renováveis
em edifícios públicos
Gestão dos sistemas de recolha e tratamento de óleos alimentares
usados
3. MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Acompanhamento da implementação do Plano de Ação para a Energia
Sustentável de Palmela (PAESP) e Setúbal (PAESS)
Início dos trabalhos de desenvolvimento do Plano de Ação para a
Energia Sustentável de Sesimbra (PAESIMBRA)
4. MOBILIDADE, ACESSIBILIDADE E TRANSPORTES SUSTENTÁVEIS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Apoio no desenvolvimento de Planos de Mobilidade Sustentável

x

Ações e projetos
1. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Desenvolvimento, implementação e acompanhamento de planos
energéticos municipais
Gestão da manutenção dos edifícios públicos
Auditorias energéticas e planos de racionalização de consumos
Apoio à gestão da Iluminação Pública dos Municípios de Palmela,
Setúbal e Sesimbra
Auditorias energéticas a frotas
Apoio na identificação de serviços e produtos mais eficientes e
implementação de processos de financiamento e de aquisição
Certificação Energética de Edifícios Municipais e de outras Entidades
Associadas
Desenvolvimento dos Observatórios de Sustentabilidade

CM
Palmela

Outros
sócios

Outros

x

x

2. FONTES DE ENERGIA ENDÓGENAS E RENOVÁVEIS

x
x

x

5. AMBIENTE, ENERGIA E CLIMA NOS PROJETOS MUNICIPAIS E PLANEAMENTO URBANO
Integração das componentes EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, MITIGAÇÃO e
ADAPTAÇÃO em projetos, regulamentos e Planos Municipais de
x
x
Ordenamento do Território
6. SENSIBILIZAÇÃO, EDUCAÇÃO, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

x

Iniciativas Selo Verde, Eco Famílias, Eco Empresas e Bibliotecas Verdes

x

x

Iniciativas dirigidas a associados, no âmbito de temáticas específicas
Recolha, sistematização de informação e realização de ações de
divulgação e esclarecimento sobre programas e linhas de apoio a
projetos e investimentos
Desenvolvimento do Jardim das Energias

x

x

x

x

x

x

x

x

Ações e projetos
Preparação e desenvolvimento de ações de formação para públicos
específicos
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x

x

x

CM
Palmela

CM
Setúbal

CM
Sesimbra

Outros
sócios

Outros

x

x

x

x

x
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Formação e qualificação dos técnicos da ENA
Formação de professores
Maletas da Sustentabilidade e da Água, recursos educativos,
ferramentas pedagógicas e dinâmicas participativas
Realização de eventos

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Preparação e realização de atividades promocionais
Atualização do Sítio Web, participação ativa na comunicação e redes
sociais
Esclarecimento de associados e público em geral

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Organização e participação em campanhas de sensibilização

x

x

x

x

x

Participação em eventos e conferências

x

x

x

x

x

7. CRIAÇÃO DE PARCERIAS E PARTICIPAÇÃO EM REDES NACIONAIS E INTERNACIONAIS
Criação de protocolos de colaboração

x

x

x

X

x

Contacto e cooperação com outras Agências Nacionais e Europeias

x

x

x

X

x

Participação em associações e redes nacionais e internacionais

x

x

x

X

x

Aumento de número de associados e reforço de parcerias

x

x

x

X

x

Cooperação no âmbito de Clusters locais e regionais

x

x

x

x

X

8. DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E FORMAS DE FINANCIAMENTO
Identificação de programas de financiamento e apoio na preparação de
dossiês de candidatura
Formas de financiamento da ENA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Projetos financiados
As maletas da sustentabilidade e da água

x

Por um turismo sustentável

x

EsmartCity

x

x

x

EnerNETMob

x

x

x

x

BundleUp

x

x

x

x

x

GESTÃO ADMINISTRATIVA

x

x

x

x

x

SECRETARIADO

x

x

x

x

x
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Anexo E: Candidaturas de projetos
Em 2019 a ENA participou, enquanto parceiro, numa candidatura submetida à primeira fase do
programa Interreg Sudoe, apresentada na tabela seguinte. Em caso de aprovação, o projeto será
iniciado em final de 2020.
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Programa Interreg SUDOE
Programa
Interreg SUDOE

Projeto
Firecoop

Plano de Atividades e Orçamento 2020

% Financiamento

Montante ENA
candidatado (€)

Data de
submissão

75

100 000,00

25-10-2019
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Municípios

Beneficiários
Outros sócios

Não sócios

x

x

x
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