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Enquadramento

Enquadramento
A Agenda para o Desenvolvimento Sustentável de 2030 compreende dezassete Objetivos cujo
cumprimento depende, direta ou indiretamente, da disponibilidade de energia e da sua utilização
de forma cada vez mais sustentável. Há várias interpretações do que é energia sustentável e de
como avaliar a eficácia de caminhos alternativos para os resultados desejados, em especial
partindo-se do nível global (o Mundo, a Europa) para o Nacional e o local. Questões sobre como
atingir os objetivos de energia sustentável no contexto da Agenda 2030 estão em cima da mesa,
explorando diferentes caminhos que convergem para o diálogo político como meio de avaliação
e acompanhamento do cumprimento das obrigações climáticas e de desenvolvimento
sustentável.
Cada país tem dotação própria de recursos naturais, património cultural e estrutura legal e
regulatória. As estratégias energéticas e ambientais nacionais são, portanto, necessariamente
adaptada às suas prioridades. Contudo, é consensual que para que o desenvolvimento global se
processe de forma sustentável, será necessário assegurar o acesso a serviços energéticos de
forma equitativa, fiáveis, sustentáveis e atuais, reduzindo simultaneamente as emissões de
gases com efeito de estufa (GEEs) e a pegada de carbono do setor energético.
Portugal tem dado importantes passos políticos, necessários para avançar em direção a um
sistema energético e ambiental sustentável, envolvendo, a nível local, todos os que de alguma
forma contribuem para que esses passos permitam alcançar os objetivos comuns.
Sendo a intervenção local imprescindível para que os fortes compromissos em matéria de clima
e de energia sejam concretizados a nível Nacional, importa reforçar competências e incentivar a
colaboração entre as diversas entidades que desenvolvem a sua atividade nas áreas da
sustentabilidade.
A ENA, Agência de Energia e Ambiente da Arrábida, é uma entidade que, localmente, coloca ao
serviço da comunidade as suas competências, experiência e força de trabalho, empreendendo
ações que pretendem alcançar resultados visíveis e duradouros, na região da Arrábida, em
matéria de desenvolvimento sustentável, nas mais diversas facetas do ambiente e da energia.
Este relatório de atividades apresenta os resultados alcançados pela ENA em 2019, ano em que
foram envolvidos ativamente os seus associados, nomeadamente os Municípios de Palmela,
Setúbal e Sesimbra, bem como outros parceiros, levando a cabo projetos e ações de “baixo
carbono”, contribuindo para o fortalecimento e resiliência da região da Arrábida face aos
fenómenos climatéricos extremos em curso.
Este ano foi reforçada a mensagem que a ENA, desde sempre, tem transmitido aos seus
parceiros: o diálogo e o trabalho conjunto são fundamentais para o crescimento sustentado da
região e melhoria da qualidade de vida das comunidades.
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Missão, visão e objetivos da ENA
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 Relatório de Atividades e Contas 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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Mensagem do Presidente do Conselho de
administração
A agenda atual é baseada na necessária e imperativa mudança da
utilização dos recursos do planeta, começando na exploração das
matérias-primas, na sua massiva utilização nos processos produtivos
de consumo assim como na sua utilização como fontes de produção
de energia. Uma energia que se quer limpa, com o abandono do
recurso aos combustíveis fósseis e a sua transição para soluções
fontes renováveis de energia.
É imperativo que a mudança se faça, dentro da realidade e da capacidade de cada país,
garantindo o cumprimento de metas estabelecidas e acordadas, visando, por um lado, a
resposta necessária às alterações climáticas e, por outro, não deixando para trás a mais que
necessária estabilidade económica, elemento base para que a sociedade também assuma de
forma direta este compromisso coletivo.
Um compromisso que garanta o nosso futuro, o futuro da Humanidade como a conhecemos.
Um compromisso em que a Segurança Energética, Equidade Energética e Sustentabilidade
Ambiental dos Sistemas Energéticos, sejam assumidas por todos os possíveis intervenientes,
sejam públicos e privados, o estado e os reguladores, os gestores económicos e sociais, os
responsáveis pelos recursos nacionais, passando obrigatoriamente por uma preocupação
coletiva sobre as questões ambientais e por uma alteração de comportamentos individuais do
consumidor, sendo este, pelo seu comportamento e atitude, o elemento chave para o alcance
das metas.
A Europa, no seu caminho de transição para sistemas energéticos mais responsáveis em termos
ambientais, depara-se com múltiplos desafios, de entre os quais se destaca a necessidade de
trabalhar a confiança dos cidadãos nos novos sistemas energéticos, tornando-os mais fiáveis e a
energia mais acessível.
Por esclarecer estão as soluções tecnológicas a adotar para a mobilidade elétrica, sendo crucial
que as baterias façam parte da economia circular, assim como persiste a dúvida se a solução do
lítio será a melhor, considerando os impactos e os movimentos geopolíticos que já se verificam
nos locais onde este recurso existe em maiores quantidades.
A pobreza energética mantém-se na linha da frente das preocupações na Europa, uma vez que
os preços elevados a mantêm como um bem inacessível a muitos cidadãos, apesar do
progresso alcançado no sentido de aumentar a diversidade das fontes de energia, de garantir o
seu aprovisionamento e a interligação, melhorando a segurança energética.
Como meta a longo prazo, a União Europeia pretende reduzir as suas emissões em 80-95 % até
2050, como parte dos esforços exigido pelos países desenvolvidos como um grupo. Adaptação
aos efeitos adversos das alterações climáticas são vitais para aliviar as consequências já visíveis
e melhorar a resiliência e preparação para futuros impactos.
Assumindo o Governo Português o objetivo nacional de alcançar a neutralidade de carbono até
2050, procedeu em 2019 a um exercício de modelação de que resultou o Plano Nacional
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Energia e Clima (PNEC) para os anos 2021-2030, elaborado em estreita articulação com o
Roteiro de Baixo Carbono para 2050 e o Compromisso Nacional de Crescimento Verde.







De forma a contribuir, localmente, para a concretização dos objetivos nacionais em matéria de
política ambiental, social, económica e industrial, a ENA deu continuidade, em 2019, ao seu
trabalho em cinco áreas-chave:
Segurança ambiental e energética a nível local, fundamentada na solidariedade e confiança
entre os diversos agentes deste setor
Gestão funcional do ambiente e da energia
Eficiência energética e de recursos, como contributos para a racionalização da procura
Descarbonização da economia, incluindo a promoção de fontes de energia renováveis
Investigação, inovação e competitividade
As parcerias criadas e o intercâmbio de boas práticas permitiram, ao longo do ano, reforçar as
competências do Território Arrábida, concretizando projetos de educação e formação para
transformar agentes locais em multiplicadores de conhecimentos em política climática. Para tal,
foi imprescindível a aposta nas capacidades humanas e organizacionais da equipa da ENA, sem
as quais não seria possível desenvolver um trabalho de qualidade junto dos principais
intervenientes políticos, da sociedade civil, das empresas e da educação.
Um sincero agradecimento a todos os trabalhadores da ENA, que se têm empenhado e tornado
possível todo o caminho da nossa Agência, assim como aos membros do Conselho de
Administração, pelas preocupações, pelo envolvimento nas soluções e pelos consensos que
temos alcançado.

O Presidente do Conselho de Administração da ENA,

Sérgio Marcelino
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Ações e projetos desenvolvidos em
2019: Resumo
De acordo com as atividades propostas para o ano de 2019, fundamentadas na sua missão e
objetivos, a intervenção da ENA considerou oito linhas de intervenção, tendo desenvolvido as
seguintes ações, cujos beneficiários se apresentam no quadro 1.

1. Eficiência Energética
Atividades
Promoção da eficiência energética em escolas, edifícios e equipamentos associados
 Desenvolvimento, implementação e acompanhamento de planos energéticos municipais
 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

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
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6. Sensibilização, educação, informação e comunicação
Atividades
Iniciativas Selo Verde, Eco Famílias e 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
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
 Manutenção 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
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Beneficiários
Ações e projetos
1. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Desenvolvimento, implementação e acompanhamento de planos energéticos
municipais
Gestão da manutenção dos edifícios públicos

CM
Palmela

CM
Setúbal

CM
Sesimbra

x

x

Outros
sócios

Outros

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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
2. FONTES DE ENERGIA ENDÓGENAS E RENOVÁVEIS

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
Apoio no desenvolvimento de Planos de Mobilidade

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 Ordenamento
x
do Território
6. SENSIBILIZAÇÃO, EDUCAÇÃO, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

x

x

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

x

x

Iniciativas dirigidas a associados, no âmbito de temáticas específicas

x

x

x

x

Recolha, sistematização de informação e realização de ações de divulgação e
esclarecimento sobre programas e linhas de apoio a projetos e investimentos

x

x

x

x

Desenvolvimento do Jardim das Energias
Preparação e desenvolvimento de ações de formação para públicos
específicos
Formação e qualificação dos técnicos da ENA

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

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

x

x

x

x

x

Atualização do Sítio Web, participação ativa na comunicação e redes sociais

x

x

x

x

x
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CM
Palmela

CM
Setúbal

CM
Sesimbra

Outros
sócios

Outros

Esclarecimento de associados e público em geral

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

Ações e projetos

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

Projetos financiados
Compose

x

x

x

EsmartCity

x

x

x

EnerNETMob

x

x

x

x

BundleUp

x

x

x

x

x

x

x

Por um Turismo Sustentável

x

GaME – Ganha a Melhor Escola
3S+LED: - Iluminação eficiente no terceiro setor

x

x

x

x

EduLUX

x

x

x

Freguesias + Eficientes

x

x

x

x

PIEE-IPSS

x

x

x

x

Master Light system

x

x

x

GESTÃO ADMINISTRATIVA

x

x

x

x

x

SECRETARIADO

x

x

x

x

x
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Ações e projetos desenvolvidos em
2019

1.EFICIÊNCIA ENERGÉTICA


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

Objetivos para 2019
Proposto: Continuar o desenvolvimento do plano energético para o Município de Setúbal,
iniciado em 2015. Iniciar o processo no Município de Sesimbra.
Atingido: Acompanhamento da elaboração do Plano energético para o Município de Setúbal,
articulado com o Plano de Ação para a Energia Sustentada de Setúbal. Planeamento do
desenvolvimento do Plano de Ação para a Energia Sustentada de Sesimbra.

Auditorias energéticas e planos de racionalização de consumos
A ENA realizou auditorias energéticas que incluíram a caracterização de consumos,
identificação de medidas de eficiência energética aplicáveis a cada edifício e verificação dos
pressupostos técnicos e económicos para a sua concretização.
No âmbito do projeto Por um Turismo Sustentável a ENA, em parceria com a AHP –
Associação de Hotelaria de Portugal, realizou auditorias energéticas, planos de
racionalização de energia e apoiou 20 unidades hoteleiras na implementação de medidas de
eficiência energética. Ainda no âmbito deste projeto, foram realizados suportes de
sensibilização para adoção de comportamentos energéticos mais eficientes bem como uma
plataforma de gestão de energia para o setor da hotelaria
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Figura 1 – Plataforma de gestão de energia e medição do consumo de energia na
Escola de Hotelaria de Setúbal

Objetivos para 2019:
Proposto:
Auditar 7 edifícios e equipamentos.
Atingido:
Auditados 10 hotéis no âmbito do projeto Por um Turismo Sustentável, 2 piscinas e 1 instalação
industrial.
Desenvolvida plataforma de gestão de energia para as unidades hoteleiras.
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Apoio à gestão da Iluminação Pública dos Municípios de Palmela, Setúbal e Sesimbra
Em 2019 foram desenvolvidas estratégias para suporte ao lançamento de concursos para
aquisição e instalação de equipamentos mais eficientes, nomeadamente através de soluções
de financiamento do Tipo ESE.
A ENA acompanhou um grupo de trabalho da RNAE que visou apoiar os Municípios na
preparação de fundamentação para iniciar os processos de negociação dos novos contratos
de fornecimento de energia da rede em Baixa Tensão.

Objetivos para 2019:
Proposto: Apoiar a fundamentação de processos de negociação dos três Municípios.
Atingido: Foram realizados diversos pareceres com o intuito de suportar tecnicamente os
Municípios no processo de negociação das concessões das redes de distribuição em baixa
tensão.
Foram desenvolvidas atividades no âmbito do projeto BundleUp que visam o suporte ao
desenvolvimento de soluções de financiamento do tipo ESE a colocar ao dispor dos associados.

Auditorias energéticas às frotas de entidades associadas
A ENA auditou as frotas de entidades associadas identificando áreas de intervenção,
elaborando, implementando e acompanhando Planos de Racionalização dos Consumos de
Energia, PREn, de acordo com o disposto no RGCE – Transportes (Regulamento de Gestão
do Consumo de Energia para o Setor dos Transportes).

Figuras 2 e 3 – Medição do consumo de energias de composições ferroviárias
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Objetivos para 2019:
Proposto:
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.
Atingido:
1 – Elaboração de relatórios trimestrais e anuais no âmbito da implementação do RGCE na
Fertagus.
2 – Avaliação da performance energética do sistema de climatização das composições da
Fertagus.
3 – Aferição do sistema de contagem de energia de toda a frota da Fertagus.
4 – Auditoria energética e desenvolvimento de plano de racionalização energética da frota da
Fertagus;
5 - Elaboração de relatório anual no âmbito da implementação do RGCE na TST.

Apoio na identificação de serviços e produtos mais eficientes e implementação de
processos de financiamento e de aquisição
A ENA prestou 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 prosseguiu o desenvolvimento do projeto Edulux, que permitiu
a substituição de mais de 9.500 lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED, dos sistemas de
iluminação das escolas sob a responsabilidade dos Municípios, e ao BundleUp, projeto no
âmbito do qual foi dado apoio técnico, legal e de procura de financiamento, aos associados
da ENA que demonstraram intenção em investir em soluções de eficiência energética e
produção de energia renovável.
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Figura 4 – Entrega de lâmpadas no município de Palmela
Objetivos para 2019:
Proposto:
Apoiar e monitorizar a implementação dos projetos Edulux e BundleUp junto dos seus
associados.
Atingido:
1 – Acompanhamento do processo de contratação associado ao projeto Edulux
2 – Apoio a IPSS, Juntas de Freguesia, coletividades desportivas e hotéis participantes no
projeto Por um Turismo Sustentável na identificação e implementação de
equipamentos/metodologias energeticamente eficientes.



Implementação do Sistema Nacional de Certificação Energética de Edifícios
(SCE)
Certificação Energética de Edifícios Municipais e de outras Entidades Associadas
Foi dado 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 colaborou 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.
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.
Figura 5 – Edifício certificado, Piscina Municipal do Pinhal Novo

Objetivos para 2019:
Proposto: 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.
Atingido:
Certificação energética de 124 edifícios Municipais, de habitação (122) e de serviços (2):





Palmela: 2 edifícios de serviços
Setúbal: 122 edifícios frações de habitação

Desenvolvimento dos Observatórios de Sustentabilidade
A ENA deu continuidade, em Palmela, ao processo de recolha, processamento e reporte de
dados estatísticos sobre o consumo de energia, gestão de recursos e emissões de gases
com efeito de estufa. Analisou as faturas energéticas do município e sugeriu medidas para
redução dos custos decorrentes do consumo de energia.
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Gráfico 1: Indicadores de desempenho energético - escolas

Objetivos para 2019:
Proposto:
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.
Atingido:
No âmbito do Observatório Energético de Palmela, foi realizada a análise anual para 2019, bem
como análises trimestrais para 2019 dos indicadores de desempenho energético definidos para
as diferentes tipologias de instalações de consumo de energia.
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2.FONTES DE ENERGIA ENDÓGENAS E RENOVÁVEIS


Aproveitamento da energia solar
A ENA deu apoio aos seus associados, e outras entidades, no desenvolvimento e
implementação de projetos locais de aproveitamento do potencial solar térmico e fotovoltaico,
nomeadamente através da realização de auditorias e diagnósticos energéticos, avaliação e
aconselhamento sobre as soluções mais adequadas, em termos técnicos e económicos, nos
domínios 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.
Foi efetuado o levantamento, avaliação e monitorização dos sistemas solares térmicos e
fotovoltaicos instalados em equipamentos de entidades associadas, no âmbito das auditorias
implementadas.
A ENA participou em todo o processo de estudo e análise de viabilidade de instalação de
uma central fotovoltaica na aicep Global Parques e de cobertura fotovoltaica de parque de
estacionamento.



Instalação de sistemas de produção de energia a partir de renováveis em
edifícios públicos
Esta atividade visou 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 2019:
Proposto:
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.
Atingido:
1 - Efetuado o levantamento do potencial para instalação de sistemas de produção de energia
térmica e fotovoltaica nos associados da ENA.
2 - Identificação de oportunidades de financiamento.
3 – Disponibilização do suporte legal adequado à constituição dos processos concursais
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Gestão dos sistemas de recolha e tratamento de óleos alimentares usados
Em 2019 a ENA deu continuidade ao processo de gestão de todo o sistema de recolha e
tratamento de óleos alimentares usados nos Municípios de Palmela, Setúbal e Sesimbra.
Verificou-se a recolha de um total de 20.770, distribuídos da seguinte forma: 6.600 litros
em Palmela, 9.260 litros em Setúbal e 4.910 litros em Sesimbra (gráficos 2 a 7). Em 2019
assistimos a um aumento de 57% da quantidade total de Óleos Alimentares Usados (OAU`s)
recolhidos nos três municípios face a 2018 (onde foram recolhidos 13.220 litros).
Em 2019, e no conjunto dos três Municípios, a recolha de 20.7700 litros de OAU permitiu
produzir 16.097 litros de biodiesel, e assim evitar a emissão de 24.563 kg CO2eq para a
atmosfera.

Objetivos para 2019:
Proposto:
1 - Realizar reuniões trimestrais e emitir relatórios anuais.
2 - Apoiar os seus Municípios no desenvolvimento e implementação de campanhas de
sensibilização.
Atingido:
1 - Reuniões trimestrais realizadas e relatório anual elaborado.
2 – Monitorização do serviço de recolha, através da ligação entre a população e a entidade
recolhedora.

Palmela
Durante o ano de 2019 foram recolhidos um total de 6.600 l de OAU`s, sendo a totalidade
recolhida no Setor doméstico - público geral. Não foram solicitadas recolhas de OAU`s no
setor HORECA e Escolas (Gráfico 2). A quantidade de OAU`s em 2019 aumentou face a
2018 (4.135 litros).
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Gráfico 2: Óleo Alimentar Usado (OAU) recolhido em Palmela em 2019

Em 2019 a recolha de 6.600 litros de OAU permitiu produzir 5.115 litros de biodiesel, e
assim evitar a emissão de 7.805 kg CO2 eq para a atmosfera (Gráfico 3).

Gráfico 3: Benefícios energéticos e ambientais da recolha de OAU em Palmela em 2019
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Setúbal
Durante o ano de 2019 foi recolhido um total de 9.260 litros de OAU`s, na intrega referentes
ao setor Público Geral (Gráfico 4). A quantidade de OAU`s recolhida em 2019 foi
significativamente superior à recolhida em 2018 (5.430 litros).

Gráfico 4: Óleo Alimentar Usado (OAU) recolhido em Setúbal em 2019

Em 2019 a recolha de 9.260 litros de OAU permitiu produzir 7.177 litros de biodiesel, e
assim evitar a emissão de 10.951kg CO2eq para a atmosfera (Gráfico 5).

Gráfico 5: Benefícios energéticos e ambientais da recolha de OAU em Setúbal em 2019
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Sesimbra
Durante o ano de 2019 foi recolhido um total de 4.910 litros de OAU`s exclusivamente no
setor Doméstico - Público (Gráfico 6). A quantidade de OAU`s recolhida em 2019 foi
superior à recolhida em 2018 (3.655 litros).

Gráfico 6: Óleo Alimentar Usado (OAU) recolhido em Sesimbra em 2019

Em 2019 a recolha de 4.910 litros de OAU permitiu produzir 3.805 litros de biodiesel, e
assim evitar a emissão de 5.807 kg CO2 eq para a atmosfera (Gráfico 7).

Gráfico 7: Benefícios energéticos e ambientais da recolha de OAU em Sesimbra em 2019
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3. MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS


Pacto de Autarcas: desenvolvimento de planos de ação e acompanhamento
implementação das medidas propostas

Acompanhamento da implementação do Plano de Ação para a Energia Sustentável de
Palmela (PAESP)
A ENA apoiou a implementação das medidas propostas
no âmbito do Plano de Ação para a Sustentabilidade
Energética de Palmela (PAESP), bem como a sua
revisão, atualização e monitorização periódica dos
resultados, com base na análise técnica do documento
inicialmente elaborado e considerando os atuais
objetivos e disponibilidades do Município.
No âmbito deste trabalho, a ENA identificou e propôs melhorias ao nível das medidas a
implementar e atualizou as matrizes energética e de emissões de GEE.
Foi reestruturada a metodologia de cálculo para quantificação das emissões de CO2 evitadas
com a implementação de ações pelo Município ou outras entidades localizadas no Concelho,
tendo participado na implementação da iniciativa Bibliotecas Verdes.
A ENA efetuou o processo de revisão das medidas do PAESP, atualizou o método de cálculo
de impacto das medidas que o compõem e completou a informação de monitorização na
plataforma do Pacto de Autarcas, preparando os dados para o relatório final.

Objetivos para 2019:
Proposto: Monitorizar a implementação das medidas, avaliar e corrigir os objetivos, participar em
ações específicas a definir em conjunto com o Município, elaborar os relatórios de
acompanhamento, desenvolver ações de dinamização e de envolvimento da comunidade.
Participação ativa na divulgação, implementação e acompanhamento dos Eco Famílias, Eco
Empresas e Bibliotecas Verdes.
Atingido:
1 - Matrizes energética e de emissões atualizadas,
2 – Revisão da metodologia de avaliação, sistematização de dados de monitorização e inserção
de informação na plataforma do Pacto de Autarcas,
3 – Realização de 5 ações de sensibilização/formação no âmbito da iniciativa Bibliotecas Verdes.
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Acompanhamento da implementação do Plano de Ação para a Energia Sustentável de
Setúbal (PAESS)
A ENA assegurou a articulação entre a Câmara Municipal de
Setúbal e os diversos setores da comunidade no âmbito do seu
envolvimento, dando 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.
Reestruturou a metodologia de cálculo dos consumos e emissões, de acordo com as novas
diretrizes do Pacto para a Energia e Clima, tendo elaborado as novas matrizes de consumo e
emissões de GEEs associadas.
Foi dado seguimento às auditorias e acompanhamento das ações desenvolvidas no âmbito
da iniciativa Selo Verde.

Objetivos para 2019:
Propostos:
1 - Monitorizar a implementação das medidas e elaborar os relatórios de acompanhamento,
avaliar e corrigir os objetivos
2 - Participar em ações específicas a definir em conjunto com o Município
3 – Levar a cabo auditorias e acompanhamento da implementação do Selo Verde nas empresas
do Município.
Atingidos:
1 – Acompanhamento da implementação de medidas PAESS e avaliação de benefícios atingidos.
2 – Revisão da metodologia de avaliação, sistematização de dados de monitorização e inserção
de informação na plataforma do Pacto de Autarcas,
3 – Atualização das matrizes energética e de emissões.
4 – Participação da ENA em 5 reuniões com a equipa do Pacto de Autarcas de Setúbal.
5 – Realização do relatório intercalar do PAESS.
6 – Avaliação dos desafios de subscrição do Pacto de Autarcas para o Clima e Energia.
7 – Organização e participação no Fórum Dirigentes com apresentação do estudo efetuado sobre
os novos desafios no âmbito da implementação do Pacto de Autarcas para o Clima e Energia.
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Início dos trabalhos de desenvolvimento do Plano de Ação para a Energia Sustentável
de Sesimbra (PAESIMBRA)
A ENA deu apoio ao processo de adesão ao Pacto de Autarcas para a Energia e o Clima,
tendo o Município de Sesimbra assumido o compromisso em 2019.

Objetivos para 2019:
Proposto: Desenvolver o PAESIMBRA
Atingidos:
1 – Organização de 2 reuniões com o Executivo para desenvolvimento do PAESIMBRA.
2 – Elaboração do plano de implementação do PAESIMBRA.
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4. MOBILIDADE, ACESSIBILIDADE E TRANSPORTES
SUSTENTÁVEIS


Apoio no desenvolvimento de Planos de Mobilidade
A ENA, em 2019, deu continuidade à implementação do projeto EnerNEtMob (Interreg MED)
nos Municípios de Palmela, Setúbal e Sesimbra, que visa incentivar a utilização do veículo
elétrico através do desenvolvimento de projetos-piloto e partilha de uma plataforma de gestão
de dados.
Este projeto visa estabelecer uma política inter-regional conjunta MED para os meios de
transporte elétricos, implementar redes "Mediterrânicas de Eletromobilidade Interregional",
desenvolver ações-piloto para partilha de soluções ao nível da eletromobilidade, capitalizar e
partilhar políticas e estratégias inter-regionais para o transporte elétrico, bem como normas
comuns e orientações de conceção para sistemas de eletromobilidade.
A ENA iniciou a elaboração de um Plano de Mobilidade Elétrica para o Território Arrábida,
tendo criado um grupo de trabalho de que fazem parte unidades técnicas dos seus
Municípios, a EDP Distribuição e uma empresa de Consultoria em matéria de Mobilidade.

Objetivos para 2019:
Proposto:
Colaborar no desenvolvimento de Planos de Mobilidade dos Municípios em articulação com os
Planos de Ação para a Energia Sustentável e o Clima.
Atingidos:
1 – Grupo de Trabalho da Mobilidade Elétrica para o Território Arrábida.
2 - Versão prévia do Plano de Mobilidade Elétrica para o Território Arrábida.
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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 Ordenamento
do Território
A ENA colaborou com unidades orgânicas municipais responsáveis pelas áreas de projeto,
regulamentação, planeamento, 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.

Objetivos para 2019:
Proposto:
Participar ativamente em grupos de trabalho municipais com responsabilidade no
desenvolvimento, implementação e acompanhamento de projetos, regulamentos, Planos
Municipais de Ordenamento do Território e Planos de Adaptação às Alterações Climáticas.
Atingido:
1 – Monitorização de suporte do Selo Verde (Setúbal) e Bibliotecas Verdes (Palmela).
2 – Participação em grupos de trabalho de avaliação do PMAAC (Plano Metropolitano de
Adaptação às Alterações Climáticas).
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6. SENSIBILIZAÇÃO,

EDUCAÇÃO,

INFORMAÇÃO

E

COMUNICAÇÃO
A ENA fortaleceu e criou novas parcerias no âmbito da alteração de comportamentos e
hábitos de utilização dos recursos, nomeadamente através da implementação dos projetos
financiados pelo PPEC, Interreg MED, Horizonte 2020 e Fundo Ambiental.
A ENA trabalhou de forma inclusiva, envolvendo os diversos agentes locais de modo a criar
uma cultura energética verdadeiramente eficiente. A comunicação, informação e educação
assumiram especial importância nas atividades da ENA, que trabalhou no sentido de
capacitar cada cidadão, enquanto produtor ou utilizador da energia, para escolhas e decisões
mais conscientes.



Iniciativas Selo Verde e Bibliotecas Verdes
O Selo Verde é uma iniciativa da Câmara Municipal de Setúbal, à qual a ENA se aliou desde
a sua fase inicial de conceção, tendo 2017 sido o ano de arranque desta iniciativa, na qual a
ENA teve um papel fundamental na preparação da metodologia de implementação e na
avaliação dos candidatos à atribuição deste galardão.
Durante o ano de 2019 foi desenvolvido o processo de avaliação final onde as 18 entidades
participantes foram avaliadas no que diz respeito à adoção de medidas de melhoria da sua
performance ambiental. Para cada entidade foi realizado um relatório e atribuída a
classificação final que permitiu a atribuição do galardão Selo Verde em cerimónia pública
realizada a 5 de Junho no Jardim do Bonfim em Setúbal.
A iniciativa Bibliotecas Verdes «Green Libraries» resulta de um movimento crescente que
tem vindo a demonstrar 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 ENA em
conjunto com a Biblioteca Municipal de Palmela, a Câmara Municipal de Palmela e a Rede de
Bibliotecas Escolares encontra-se a implementar o projeto “Bibliotecas Verdes” nas
bibliotecas escolares do município de Palmela.

Objetivos para 2019:
Proposto: Participação ativa na divulgação, implementação, envolvimento dos agentes da
comunidade e acompanhamento do Selo Verde e Bibliotecas Verdes.
Atingido:
Em Setúbal:
1 – Realização de avaliação final e respetivo relatório, às 18 entidades participantes.
2 – Classificação das entidades participantes para identificação dos galardoados com o Selo
Verde.
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Em Palmela:
- Participação em 7 reuniões no âmbito do projeto Bibliotecas Verdes para desenvolvimento das
metodologias a implementar e suporte à sua implementação nas bibliotecas piloto.
- Criação de um questionário para aplicação em todas as bibliotecas escolares de Palmela.
- Criação dos relatórios de avaliação ambiental.



Iniciativas dirigidas a associados, no âmbito de temáticas específicas
Sendo primordial o trabalho com e para os seus associados, a ENA implementou, em 2019,
ações de sensibilização dirigidas a decisores políticos, técnicos e agentes diretamente
envolvidos, bem como abrangendo a comunidade em geral.

Objetivos para 2019:
Proposto: Conceção e desenvolvimento de pelo menos uma campanha de sensibilização, no
âmbito de temática específica.
Atingido: Campanha de sensibilização “Água para todos”, dirigida à comunidade escolar do 2º e
3º ciclo da área de intervenção da ENA, desenvolvida no âmbito da iniciativa da Maleta da Água.



Recolha, sistematização de informação e realização de ações de divulgação e
esclarecimento sobre programas e linhas de apoio a projetos e investimentos
A ENA recolheu e sistematizou informação relevante no âmbito dos “Fundos Estruturais e de
Investimento 2014-2020” e sobre o “Quadro Estratégico Comum” (QEC), no sentido de 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.
No âmbito dos projetos em que a ENA está envolvida, foi divulgada informação relevante
nomeadamente através de diversas ações de sensibilização no âmbito das Maletas da
Sustentabilidade e da Água, dos projetos COMPOSE, EsmartCity, EnerNETMob, BundleUp e
Por um Turismo Sustentável.



Formação/sensibilização nas áreas do ambiente e da energia
Jardim das Energias
Dando continuidade ao projeto de criação de um espaço vocacionado para acolher todos os
cidadãos de forma a proporcionar uma viagem pelo mundo das energias, em 2019 foram
realizadas atividade de manutenção e acampamento de visitas ao Jardim das Energias, a
grupos como por exemplo:
- Alunos;
- Grupos de atividades de tempos livres;
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- Grupo da CM Lisboa.

Figura 6 – Visita ao Jardim das Energias

Objetivos para 2019:
Proposto: Participar na implementação e monitorização do projeto Jardim das Energias.
Atingido:
- Prestação de apoio técnico na gestão dos equipamentos das estações,
- Acompanhamento técnico de visitas.

Preparação e desenvolvimento de ações de formação para públicos específicos
Em 2019 procedeu-se à preparação de materiais pedagógicos e implementação de sessões
formativas, algumas desenvolvidas no âmbito de projetos ou protocolos, dirigidas a diferentes
públicos: técnicos municipais, de empresas associadas da ENA e de entidades não
associadas.
Foram realizadas ações formativas no âmbito dos seguintes projetos:
- Maletas da Sustentabilidade (ver ponto seguinte – formação de professores);
- Freguesia + eficiente – ação de formação em eficiência energética orientada a técnicos das
Juntas de Freguesia;
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Figura 7 – Formação Juntas de Freguesia
- PIEE IPSS – ação de formação em eficiência energética orientada a técnicos das IPSS;

Figura 8 – Formação Juntas IPSS
- Por um Turismo Sustentável - ações de formação sobre eficiência energética no setor
hoteleiro para diretores, técnicos e gestores e energia dos hotéis;

Figura 9 – Formação setor hotelaria

Objetivos para 2019:
Proposto: Implementar 3 sessões de formação.
Atingido: 1 – 4 Sessões de formação/sensibilização de professores no âmbito das Maletas da
Sustentabilidade.
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2 – Ação de formação em eficiência energética para IPSS
3 – Ação de formação em eficiência energética para Juntas de Freguesia
4 – 2 ações de formação em eficiência energética para o setor hoteleiro
5 – Workshop Eficiência Energética na Fertagus

Formação e qualificação dos técnicos da ENA
A ENA procurou formar e manter uma equipa técnica motivada e competente nas suas áreas
de intervenção, criando um conjunto diversificado de valências que lhe permitam responder
com eficácia às solicitações dos seus associados e demais entidades da região.

Objetivos para 2019:
Proposto: Formar e atualizar as competências dos técnicos em temáticas com interesse para a
Agência, nomeadamente nas áreas do ambiente e da energia.
Atingido:
1 – Formação complementar de Peritos Qualificados: 1 técnico
2 – Formação Empreendedorismo Inovador: 1 técnico



Sensibilização, divulgação e formação da comunidade educativa
Formação de professores
Tendo por objetivo a otimização das ações de sensibilização da comunidade escolar, a ENA
desenvolveu novos conteúdos pedagógicos orientados para os professores, no âmbito da
nova maleta “Água para Todos” (Figura 8). Realizou ainda no âmbito do projeto “Maletas das
Sustentabilidade” sessões de formação/sensibilização que juntou professores de diversas
escolas dos Municípios da ENA.

Figura 10 – Ação de formação/sensibilização de professores no âmbito da Maleta Água
para Todos.
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Objetivos para 2019:
Proposto:
1 - Desenvolver e implementar um curso de formação no âmbito do protocolo com o Centro de
Formação de Professores da Ordem de Santiago
2 - Desenvolver e implementar uma ação de formação no âmbito das Maletas da Sustentabilidade
e da Água
Atingido:
Sessões de formação/sensibilização de professores no âmbito das Maletas da Sustentabilidade e
da Maleta Água para Todos
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 deu continuidade, em 2019, à promoção e divulgação
destes recursos, nomeadamente:
“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.
“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.
Foram 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.
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Figuras 11 – Maletas da sustentabilidade nas escolas
Em 2019, a ENA continuou a apoiar o projeto “GaME: Ganha a Melhor Escola” (resumo em
Anexo B), financiado pelo PPEC, junto das três escolas inscritas e localizadas na área
geográfica da ENA. Este projeto pretende envolver ativamente alunos do ensino secundário e
profissional na gestão da energia das suas escolas, fornecendo ferramentas que lhes
permitirão realizar auditorias energéticas simplificadas às suas escolas, acompanhando os
respetivos consumos energéticos através da instalação de sistemas de monitorização em
tempo real e da disponibilização dos dados recolhidos em plataforma web, promovendo a
comparação de resultados entre as diversas escolas envolvidas na medida.
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Figuras 12 – Entrega de prémios aos vencedores do jogo GAME
A Escola Lima de Freitas foi premiada com o 4º lugar de todas as escolas a concurso.

Objetivos para 2019:
Proposto: Dinamizar e divulgar os materiais didáticos e as atividades das Maletas da
Sustentabilidade e da maleta Água para Todos.
Atingido:
1 – Participação em 11 ações de sensibilização e divulgação, relacionadas com as Maletas da
Sustentabilidade, junto das escolas dos três municípios
2 – Envolvimento e distribuição das maletas junto de:
 Departamentos de Educação e Ambiente das Câmaras Municipais de Palmela,
Setúbal e Sesimbra.
 5 Bibliotecas Municipais.
 83 Bibliotecas Escolares (36 bibliotecas escolares em Setúbal, 20 em Sesimbra e 27
em Palmela).
 42 Professores Bibliotecários (21 de Setúbal, 10 de Sesimbra e 11 de Palmela).
 Todos os Agrupamentos Escolares dos três Municípios.
3 – Acompanhamento das 3 escolas envolvidas no projeto GaME.
4 – Participação em reuniões no âmbito do GaME e no evento final para entrega dos prémios.

Desenvolvimento de dinâmicas participativas
Em 2019, no âmbito das atividades de sensibilização dos diversos projetos em curso, foram
concebidas e implementadas ações de suporte à dinamização dos recursos pedagógicos das
maletas da sustentabilidade, nomeadamente dos jogos de exterior relativos aos objetivos de
desenvolvimento sustentável e a vários temas relacionados com a sustentabilidade.
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O Jogo Metas do Planeta desenvolvido pela ENA no âmbito das Maletas da Sustentabilidade
fará parte da exposição Cinergia, produzida pela ADENE e que estará patente ao público no
primeiro semestre de 2020, no Pavilhão do Conhecimento em Lisboa.



Informação e comunicação
Realização de eventos
A ENA organizou em junho na Biblioteca Municipal de Palmela, em parceria com a ADENE, o
workshop Sistemas de Gestão de Iluminação, orientado para gestores de energia em
edifícios públicos. Além de debatido o tema com especialistas do setor, a própria Biblioteca e
o sistema iluminação, ali implementado, foi utilizado como estudo de caso.

Figura 13 – Workshop Sistemas de Gestão de Iluminação

Em Outubro foi realizado em Sesimbra a sessão de apresentação da Maleta da Água e do
livro infantil Aguarela. Esta sessão contou com a participação da comunidade escolar dos
três concelhos.
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Figuras 14 – Sessão de apresentação da Maleta Água para Todos

Em abril foi organizado o Workshop "Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) Formação de Multiplicadores". Atividade de formação realizada pela ENA, em parceria com a
Gaia Education, para reforçar a capacidade dos agentes locais relativamente à
implementação dos ODS e as suas 169 metas à escala local e regional, em linha com a
Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável. Formação certificada pela
UNESCO-GAP.

Figura 15 – Sessão de formação dos ODSs com Gaia Education

Preparação e realização de atividades promocionais
A ENA reforçou a divulgação das suas atividades e a consciencialização coletiva da sua
existência, através da concretização, ao longo de 2019, de diversas ações:
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 Artigo publicado em Portugal Business Magazine (junho 2019) sobre projetos Interreg
MED e entrevista com Vereador Sérgio Marcelino;
 Entrevista Rádio Sesimbra FM sobre os diversos projetos da ENA;
 Difusão dos projetos da Agência no Encontro Nacional de Agências (RNAE) de Espinho
(04/12/19).
-

Comunicação do projeto COMPOSE:

 Divulgação de newsletters do projeto entre os associados e na web e redes sociais.
 Publicação final com os resultados do projeto (em português)
 Vídeo informativo sobre o projeto piloto desenvolvido em Biovilla e Sesimbra Natura Park
e divulgação através de campanha de Facebook Ads durante dois meses (23/09/19 20/11/19) atingindo 95.655 pessoas alcançadas e obtendo 152.139 visualizações, mais de
425 reações e quase 520.000 impressões.
 Mais de 35 entradas em redes sociais (Facebook e Twitter) sobre os objetivos e
resultados do projeto, criando novos conteúdos, reproduzindo e divulgando aqueles
conteúdos publicados pelo projeto COMPOSE assim como pelos Projetos Modulares e
Horizontais dentro da Comunidade. Assim, a ENA obteve uma abrangência de mais de
9.700 pessoas.
 Posters gigantes informativos sobre os projetos-pilotos desenvolvidos (desidratador de
Biovilla e na central PV de Sesimbra Natura Park).
 Recolha de assinaturas de 22 entidades nacionais e internacionais que subscreveram o
Memorando de Entendimento “Transição energética: da necessidade global à
oportunidade local”.
-

Comunicação do projeto ESMARTCITY:

 Difusão do vídeo desenvolvido sobre o projeto piloto da ENA através de redes sociais,
youtube e website.
 Redes sociais: 63 entradas no Facebook e Twitter, atingindo mais de 4.027 pessoas e 503
interações. Atualização dos conteúdos relativos ao projeto na web.
-Comunicação do projeto ENERNETMOB:

 Mais de 36 entradas em redes sociais (Facebook e Twitter) sobre os objetivos e
resultados do projeto, assim como temas relacionados com a mobilidade elétrica e
sustentável, criando novos conteúdos e reproduzindo e divulgando conteúdos
publicados pelo projeto assim como pelos Projetos Modulares e Horizontais dentro da
Comunidade. Assim, a ENA obteve uma abrangência de mais de 2.715 pessoas e 312
interações.

Objetivo para 2019:
Proposto: Conceber e produzir um vídeo institucional e material de promoção da ENA.
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Atingido:
1 – Conceção e produção de material promocional do projeto das Maletas da Sustentabilidade e
da Água.
2 – Produção de vídeo e material promocional dos projetos COMPOSE, Esmartcity, EnerNETMob
e Por um turismo Sustentável.

Figura 16 – Fotograma do vídeo do projeto COMPOSE

Figura 17 – Fotogramas do vídeo do projeto ESMARTCITY
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Manutenção do Sítio Web, participação ativa na comunicação e redes sociais
A atualização contínua da informação divulgada através do Sítio Web da ENA foi 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 elaboração de artigos temáticos e divulgação de informação acerca dos seus
projetos e campanhas (notas de imprensa, NI), a ENA continuou a marcar presença nos
órgãos de comunicação social.
A participação da ENA nas redes sociais pautou-se pela divulgação de informação de
qualidade, sobre a agência, os seus objetivos e projetos. Seguidamente apresenta-se a
cronologia de divulgação da informação mais relevante.

JANEIRO
Divulgação através das redes sociais da disponibilização das novas Maletas da Sustentabilidade.
MARÇO
Divulgação através das redes sociais do Fórum de Dirigentes da Câmara Municipal de Setúbal sobre
os impactos locais das alterações climáticas.
NI “ENA contribui a melhorar a qualidade da iluminação das salas de aulas através do projeto
EduLUX” Este projeto de eficiência energética permitirá substituir 27.478 lâmpadas em cerca de 200
escolas do primeiro ciclo
ABRIL
NI “Mobilidade sustentável e economia circular debatidas pela ENA e municípios no Chipre”. Evento
coincidiu com encontros de trabalho dos projetos europeus EnerNetMob e Compose, do Interreg MED
NI “ENA e Gaia Education coorganizaram formação sobre os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável”. O objetivo do workshop foi capacitar agentes locais na implementação dos ODS em
Portugal em linha com a Agenda 2030 das Nações Unidas
Divulgação através das redes sociais da comemoração dos 40 anos do IPS e do seminário Que
cidades para o Futuro?, onde participa a ENA.
NI “Os novos órgãos sociais da ENA tomam posse para o período 2019-2022 “. Sérgio Marcelino
destaca o crescimento da Agência como principal desafio do mandato que agora começa
MAIO
NI “Os municípios de Setúbal, Palmela e Sesimbra unem-se a mais de 200 câmaras municipais
europeias para exigir ao Conselho Europeu metas climáticas mais ambiciosas até 2050”. Os líderes
exigem atingir um máximo de emissões da UE até 2020, reduzi-las para metade até 2030 e chegar à
neutralidade até 2050
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Divulgação através das redes sociais da assistência da ENA à Conferência Internacional “Plano
metropolitano de adaptação às alterações climáticas”.
Entrevista em Sesimbra FM com Sérgio Marcelino, Cristina Daniel e isabel Rodríguez sobre os
projetos da ENA.
NI “O Agrupamento de Escolas Lima de Freitas de Setúbal, premiado na segunda edição da Medida
GaME”. Esta iniciativa pretende envolver aos alunos do ensino secundário e profissional na gestão de
energia da sua escola através do jogo
NI “A ENA é signatária do Pacto Intersetorial para a Energia Sustentável “
NI “A ENA celebra o Dia Nacional da Energia com ações de sensibilização e jogos didáticos numa
escola de Poceirão”. O objetivo é preparar as crianças e jovens para uma transição entre o atual
modelo de exploração dos recursos e novos modos de atuação sustentáveis.
Divulgação através das redes sociais da comemoração do Dia Nacional da Energia com várias ações
de sensibilização em colaboração com a Câmara Municipal de Palmela.
Divulgação através das redes sociais da apresentação do Território Arrábida (projeto e vídeo
promocional).
JUNHO
Reportagem na revista Business Portugal: “Junte a sua à nossa energia” sobre os projetos da ENA
que inclui entrevista com Sérgio Marcelino.
Divulgação através das redes sociais da participação da ENA
- na Feira do Livro no Mercado Municipal de Pinhal Novo com a dinamização do jogo "Missão
Sustentabilidade - Desafio Água".
- na entrega do Selo Verde (Município de Setúbal) o Dia Mundial do Ambiente e o seu vídeo
promocional.
- no workshop para Gestores Locais de Energia no âmbito do Programa ECO.AP, organizado pela
ADENE e a DGEG em parceria com a ENA.
- na entrega dos prémios de participação aos alunos da Fundação Escola Profissional de Setúbal que
estiveram envolvidos na 2ª edição da iniciativa GAME.
JULHO
Divulgação através das redes sociais da adesão da Câmara Municipal de Sesimbra ao Pacto de
Autarcas para o Clima e Energia (Covenant of Mayors).
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Artigo no jornal Semmais: “Maletas que protegem o Planeta”. Através de jogos, a ENA prepara a
população escolar para uma viagem de transição entre o atual modelo de utilização dos recursos e o
equilíbrio entre os diversos modos de interação com a natureza
AGOSTO
Entrevista na Rádio Som da Baixa sobre o Jardim Multissensorial das Energias com Orlando Paraíba.
SETEMBRO
Divulgação através das redes sociais da participação da ENA na organização e difusão do Seminário
“A promoção da eficiência energética por alterações comportamentais, organizado pelos Institutos
Politécnicos de Leiria e Coimbra.
Divulgação através das redes sociais da 2ª edição do Guia de Boas Práticas Ambientais do município
de Setúbal.
Divulgação através das redes sociais da participação da ENA na Conferência Anual de Educação da
Câmara Municipal de Setúbal com a apresentação da Maleta Pedagógica Água para Todos.
Divulgação através das redes sociais da 1ª Conferência Internacional de Setúbal sobre Energia e
Sustentabilidade organizada pelo Instituto Politécnico de Setúbal e a ENA.
Divulgação através das redes sociais do Jardim das Energias.
OUTUBRO
Divulgação através das redes sociais da participação da ENA no Seminário “O Futuro da Energia nas
Smart Cities” organizado pela APEMETA em Lisboa.
NI “A ENA apresenta em Sesimbra a sua nova estratégia pedagógica para valorizar o recurso água
entre crianças”. A Agência mostrou à comunidade educativa materiais como a Maleta da Água, o livro
infantil Aguarela ou um concurso escolar
Divulgação através das redes sociais da presença da ENA no Seminário “Património Mundial e
Alterações Climáticas: desafios e soluções”, organizado pela Comissão Nacional da Unesco e a
Fundação Côa, onde a ENA apresentou alguns dos seus projetos.
Divulgação através das redes sociais da participação da ENA em Bruxelas no Dia de Informação
sobre o Programa de Apoio aos Transportes no H2020.
Entrevista em Rádio KFM sobre as Maletas da Água.
NI “A ENA envolve PMEs, Academia e municípios na partilha de conhecimentos sobre edifícios
inteligentes”. A Agência organizou um Workshop de capacitação sobre o projeto ESMARTCITY, que
monitoriza o consumo de energia em 29 edifícios públicos
Informação através de redes sociais do Concurso escolar “Água para todos”.
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Divulgação através das redes sociais da participação da ENA no Portugal Mobi Summit em
Carcavelos.
NOVEMBRO
Divulgação através das redes sociais da apresentação das Maletas da Sustentabilidade na Escola
Básica Hermenegildo Capelo de Palmela.
NI “Três Freguesias do concelho de Setúbal, vencedoras no Concurso Freguesias + Eficientes
promovido pela RNAE”. Azeitão, Sado e Gâmbia Ponte Alto da Guerra conseguiram alcançar as
maiores reduções nos seus consumos energéticos, servindo assim de exemplo para divulgação a
nível nacional.
Divulgação através das redes sociais da participação da ENA no I Simpósio Luso-Alemão
de SmartCities -

Digitalização, Mobilidade e

Desenvolvimento

Urbano Sustentável,

organizado

pela Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã
Divulgação através das redes sociais dos novos conteúdos do website da ENA Maletas da
Sustentabilidade.
DEZEMBRO
Divulgação através das redes sociais do Encontro Nacional de Agências de Energia organizado pela
RNAE em Espinho assim como a entrega de prêmios do projeto Freguesias Mais Eficientes e o Globe
Award 2019 entregue à RNAE e recolhido por Orlando Paraíba.
Divulgação através das redes sociais da participação da ENA na sessão de apresentação em Lisboa
do Pacto Ecológico da EU (Green Deal).
Felicitação de Natal através de redes sociais e website.

Objetivos para 2019:
Proposto:
1 - Participar nos diversos órgãos de comunicação e redes sociais.
2 - Retomar a rubrica semanal de informação “Ecossistema”.
3 - Preparar e divulgar, semestralmente, a Newsletter informativa das atividades da ENA.
Atingido:
1 – Participação ativa nos órgãos de comunicação social, a saber: Setubalense; Semmais; Jornal
do Pinhal Novo; Diário da Região; Rostos online; Distrito online; etc., assim como em revistas
temáticas
2 – Participação ativa nas redes sociais (Facebook e Twiter).
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3 – Reestruturação do Sítio Web da ENA.
5 – Atualização do Sítio Web do projeto Maletas da Sustentabilidade.

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 2019 a ENA esclareceu 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 foi realizado telefonicamente e via Internet, através do Site e
contacto de correio eletrónico.

Objetivos para 2019:
Proposto: 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.
Atingido:
1 - Recolha, tratamento e divulgação de legislação aplicável e eventos com interesse ao nível
energético e ambiental.
2 - Elaborados e apresentados pareceres técnicos sobre:


Eficiência energética do sistema de climatização da Fertagus



Eficiência energética na Associação de Reformados de Pinhal Novo



Eficiência energética no Grupo Desportivo Lagoa da Palha



Projeto de Eficiência energética na escola EB Casal do Sapo

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 apoiou os seus associados na realização de ações de sensibilização, energética e
ambiental.

Objetivos para 2019:
Proposto: Realizar, nos Municípios de Palmela, Setúbal e Sesimbra, as iniciativas “Gastronomia
de baixo carbono” e “Curtas da mobilidade”.
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Atingido:
1 – Implementação de sessões de sensibilização no âmbito do projeto “Maletas da
Sustentabilidade” e da Maleta “Água para Todos”.
2 – Dinamização do Jogo Gigante das Maletas da Sustentabilidade em eventos locais.

Participação em eventos e conferências
Dada a importância da comunicação, troca de experiências e informação, a ENA participou
em eventos e iniciativas relativos a temas específicos, nomeadamente apresentando
informação sobre os projetos Compose, EsmartCity, EnerNETMob, Por um Turismo
Sustentável, BundleUp, Maletas da Sustentabilidade e Água para Todos, reforçando o
contacto com entidades congéneres no âmbito de fóruns especializados e encontros
técnicos, de modo a criar parcerias e fomentar a divulgação da ENA.

1 - Participação nos seguintes eventos como oradores ou com painéis informativos:


Seminário Bibliotecas Verdes – Palmela



1ª Conferencia Internacional de Setúbal sobre Energia e Sustentabilidade – Setúbal



Seminário – Que Cidade Para o Futuro – Setúbal



A promoção da eficiência energética por alterações comportamentais - Leiria



Seminário: Património Mundial e Alterações Climáticas - Foz Côa



MobiSummit – Lisboa



Workshop sobre Desenvolvimento Comunitário Local, organizado em Palmela pela ADREPES
em parceria com a DRAPLVT - Direcção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do
Tejo e a Rede Rural Nacional.
Encontro (Skype) com Facultade de Ciências da Universidade de Lisboa (Centro para a
Ecologia, Evolução e Alterações Climáticas)
Conferência Internacional CirClE2019 "Desafios para as Ilhas na era da Economia Circular" +
SMile 2019 "6ª Conferência de Mobilidade Sustentável e Transportes Inteligentes”, organizada
pelo Ministério dos Transportes, Comunicações e Obras Públicas de Chipre sob os auspícios da
DGENV e DGMOVE.




2 – Moderação de painel – Novas tendências da Mobilidade Elétrica e Inteligente, Coniben2019, Lisboa
3 – Participação em eventos de referência




Evento do Programa Interreg MED: MEDforYOU (Atenas, 24/10/19)
Workshop sobre o projeto BEACON, (31/01/19 – 01/02/19, Setúbal), que promove a ação
climática e facilita o intercâmbio entre governos nacionais, municípios e escolas na Europa
Evento "Eficiência Energética e Renováveis trabalhando em sinergia para alcançar a
Neutralidade Climática até 2050", no Parlamento Europeu (Bruxelas) em 8/10/2019, organizado
pela Aliança Europeia para a Poupança de Energia.
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Portugal Smart Cities Summit by Green Business Week (06-08/06/19) em Lisboa, onde foi
assinado o Pacto Intersetorial para a Energia Sustentável (ENA foi um dos fundadores).
Colaboração com o Projeto UrbanA (Urban Arenas for Sustainable and Just Cites), financiado
pela CE e liderado por um consórcio de 7 parceiros para propiciar políticas a favor de cidades
sustentáveis e justas.
GOSUMP High Level Training (Barcelona, 11-13/06/19), organizado pela Comunidade MED
Urban Transport
Participação no Primeiro Simpósio Luso- Alemão sobre Smart Cities – Digitalização, Mobilidade
e Desenvolvimento Urbano Sustentável organizado pela Câmara de Comercio Luso-Alemã
(Lisboa, 26/11/19)
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7. CRIAÇÃO DE PARCERIAS E PARTICIPAÇÃO EM REDES
NACIONAIS E INTERNACIONAIS
As parcerias com outras entidades, nomeadamente agências nacionais e europeias, redes e
associações, permitiram 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 associados da ENA.



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 estabeleceu laços com diversas entidades
locais, regionais, nacionais e internacionais, através da associação e criação de protocolos de
colaboração, nomeadamente com entidades associadas e outras entidades nacionais e
internacionais.



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 2019, a atividade de colaboração e reforço de parcerias com entidades nacionais e
internacionais foi reforçada, particularmente no que diz respeito ao desenvolvimento de
candidaturas conjuntas.



Participação em associações e redes nacionais e internacionais
A ENA participou ativamente na RNAE, enquanto associada e membro da Direção, bem
como na associação internacional Energy Cities, que reúne mais de 1 000 associados de 30
países, entre municípios e agências de energia e ambiente.

Objetivos para 2019:
Proposto:
1 - Dar continuidade à participação ativa na RNAE e na Energy Cities.
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Atingido:
1 – Participação ativa na RNAE
2 – Participação ativa na Energy Cities



Aumento de número de associados e reforço de parcerias
Para além da divulgação das atividades da ENA no âmbito da sua expansão, a agência
promoveu a integração dos seus associados em projetos com o intuito de criar condições
adequadas para o investimento em medidas, equipamentos e metodologias que conduzam à
racionalidade energética e sustentabilidade.

Objetivos para 2019:
Proposto: 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.
Atingido:

1 - Envolvimento dos Municípios e outros associados em candidaturas, enquanto beneficiários,
no âmbito dos programas Europeus (BundleUp, COMPOSE, Esmartcity e EnerNETMob) e
Nacionais (exemplo: candidatura ao Lisboa 2020, para os Municípios, e aicep Global Parques no
PPEC).



Cooperação no âmbito de Clusters locais e regionais
Seguindo uma estratégia de fomento e apoio à investigação, inovação e desenvolvimento no
domínio do ambiente e da energia, a ENA prestou apoio à criação e desenvolvimento de 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 participou ativamente em diversas plataformas de colaboração contribuindo para o
aumento da competitividade da região, como seja Desenvolvimento Local de Base
Comunitária (DLBC) no que toca a estratégias de âmbito urbano, rural e costeiro,
dinamizadas pela ADREPES.

Objetivos para 2019:
Atingido:
1 – Envolvimento da ADREPES, Municípios, aicep Global Parques e hotéis da região de Lisboa e
Vale do Tejo nos projetos COMPOSE, EsmartCity, EnerNETMob e Por um turismo Sustentável.
2 – Estabelecimento de um ecossistema de inovação no âmbito das SmartCities.
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8. DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E FORMAS DE
FINANCIAMENTO


Identificação de programas de financiamento e apoio na preparação de dossiês
de candidatura
O Quadro Comunitário de Apoio 2014-2020 dotou Portugal de um orçamento de 19,6 mil
milhões de Euros no âmbito dos “Fundos Estruturais e de Investimento 2014-2020”, dispondo
a Área Metropolitana de Lisboa (AML) de 838 milhões de Euros para o financiamento de
projetos a desenvolver segundo três prioridades: “Crescimento Sustentável, Inclusivo e
Inteligente”, “Emprego” e “Competitividade”.
Do montante total considerado para os “Fundos Estruturais e de Investimento 2014-2020”,
80% destina-se a suportar projetos de desenvolvimento de economias verdes e de baixo
carbono, definindo-se as seguintes áreas estratégicas para aplicação dos Fundos na AML:
“Competitividade e inovação”, “Eficiência energética e transição para sociedade de baixo
carbono” e “Capital humano e coesão social”.
Durante o ano de 2019 procedeu-se à identificação das iniciativas e programas de apoio com
potencial interesse para o desenvolvimento das atividades da ENA e associados,
selecionando as medidas mais adequadas tendo em conta os objetivos dos projetos.
Desenvolveu candidaturas a linhas de financiamento com interesse para a sua atividade e
dos seus associados.
A ENA colaborou com os seus associados na 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 2014-2020.
No âmbito do trabalho desenvolvido para a Câmara Municipal de Palmela de preparação de
duas candidaturas ao Portugal 2020 para aumento da eficiência energética nas Piscinas de
Palmela e Pinhal Novo, a ENA desempenhou as seguintes tarefas:
- Atualização dos processos de certificação energética tendo em consideração os
requisitos das candidaturas;
- Análise e correção das peças dos projetos de execução;
- Elaboração das memórias descritivas das candidaturas;
- Preenchimento das ferramentas de cálculo das candidaturas.



Formas de financiamento da ENA
A ENA procurou ativamente garantir o seu funcionamento saudável e sustentável, através
das seguintes linhas de atuação:
-

Aumento do número de associados;
Prestação de serviços;
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-

Idealização e conceção de projetos geradores de rendimento;
Preparação e submissão de candidaturas a programas de financiamento;
Implementação de projetos financiados por programas nacionais e europeus.

Na sequência da aprovação de diversas candidaturas apresentadas a programas de
financiamento nacionais, em anos transatos, a ENA desenvolveu os respetivos projetos,
descritos no Anexo B.
Por outro lado, e de forma a garantir o financiamento das suas atividades, a ENA participou
em 5 candidaturas de projetos submetidas a programas de financiamento nacionais e
europeus (Anexo D).

Objetivos para 2019:
Proposto:
1 - Como coordenador, apresentar pelo menos 1 candidatura de projeto europeu.
2- Como parceiro, integrar pelo menos 3 candidaturas de projetos europeus.
Atingido:
1 - Candidaturas de 5 projetos preparadas e submetidas a programas de financiamento nacionais
e europeus:



Como coordenador: 1 candidatura de projeto nacional
Como parceiro: 4 candidaturas de projetos europeus
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A gestão da ENA considera o desenvolvimento de um conjunto de atividades que, para além
de permitirem que os trabalhadores atuem enquanto indivíduos e cooperem para a
consecução dos objetivos do grupo, também contribuem para atingir as metas definidas,
otimizar a utilização dos recursos, reduzir custos, desenvolver uma organização saudável,
sendo imprescindíveis para o seu crescimento equilibrado.
Em 2019 destacam-se, nas áreas da gestão e administração, as seguintes atividades:


Gestão administrativa e financeira, nomeadamente recolha e sistematização de dados
bancários, preparação e entrega de documentos no âmbito de obrigações administrativas e
legais.



Gestão dos recursos humanos, dos processos de recrutamento e de formação.



Articulação com associados, clientes e fornecedores, nomeadamente tratamento documental
de faturações, aquisições e prospeção de mercado.



Elaboração de Relatório de Atividades e Contas do Exercício de 2018.



Preparação e realização de 11 reuniões do Conselho de Administração.



Preparação e realização de 2 reuniões ordinárias da Assembleia-Geral, respetivamente de
aprovação do Relatório de Atividades e Contas do Exercício de 2018 e de aprovação do
Plano de Atividades e Orçamento Previsional para o exercício de 2020.



Preparação e realização do processo e Assembleia Eleitoral dos Órgãos Sociais da ENA
para o triénio 2019-2022.



Preparação e realização da cerimónia de tomada de posse dos Órgãos Sociais da ENA para
o triénio 2019-2022.



Elaboração de Plano de Atividades e Orçamento Previsional para 2020.



Implementação e participação em reuniões técnicas e de gestão administrativa dos projetos
PPEC “Por um Turismo Sustentável”, “Edulux”, “3S+LED” e “GaME: Ganha a Melhor Escola”.



Implementação e realização de reuniões técnicas e de gestão administrativa do projeto
“Maleta Água para Todos”, financiado pelo Fundo Ambiental.



Realização de reuniões técnicas e de gestão administrativa do projeto Fundo Ambiental
“Maletas da Sustentabilidade”.



Participação em reuniões técnicas e de gestão administrativa dos projetos Interreg MED
“COMPOSE”, Esmartcity” e “EnerNETMob”.



Participação em reuniões técnicas e de gestão administrativa do projeto Horizonte 2020
“BundleUp”.
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ASSOCIADOS DA ENA
A ENA é uma associação privada sem fins lucrativos, criada em junho de 2006 e que conta
atualmente com 22 associados, coletivos e individuais, seguidamente apresentados.

Associados coletivos:

Associados individuais:
Ana Bela de Sousa Delicado Teixeira
José Henrique Peralta Polido
José Luis Martins Mendes
Maria Cristina de Araújo Torres Daniel
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Manuel Joaquim Pisco Lopes
Sérgio Manuel Nobre Marcelino
Jerónimo Fragoso Lopes
Vitor Ribeiro
Fernanda Manuela de Almeida Pésinho

ÓRGÃOS SOCIAIS DA ENA
De acordo com os estatutos da ENA, (n.º 3 do Artigo 12º), os elementos dos órgãos sociais
são eleitos em Assembleia Geral, de entre os associados. O Conselho de Administração é
presidido pelo representante legal de um dos seus três Municípios, em regime de
rotatividade.
Os órgãos sociais da ENA integram um Conselho Fiscal que tem, entre outras, as seguintes
atribuições: apreciar os orçamentos ordinários e suplementares, fiscalizar os atos do
Conselho de Administração que respeitem a matéria financeira, examinar a contabilidade,
conferir os documentos comprovativos das receitas e despesas e emitir parecer sobre o
Relatório Anual do Conselho de Administração e as Contas de Gerência de cada exercício.
A atual composição dos órgãos sociais da ENA é a seguinte:
Assembleia-Geral




Presidente da Mesa: António Leal Sanches, da EDP Distribuição Energia, S.A.
Vice-Presidente da Mesa: Rui Pinheiro, EGEO Circular, S.A.
Secretário: Nuno Lopes, Fertagus Travessia do Tejo Transportes, S.A.

Conselho Fiscal




Presidente do Conselho Fiscal: Ana Bela Delicado Teixeira, sócia individual
1º Secretário: José Polido, sócio individual
2º Secretário: Francisco Sabino, Transportes Sul do Tejo, S.A.

Conselho de Administração





Presidente: Sérgio Marcelino, Câmara Municipal de Sesimbra
Vice-Presidente: Fernanda Pésinho, Câmara Municipal de Palmela
Administradora-Delegada: Cristina Daniel, sócia individual
Vogais do Conselho de Administração:
 Carla Guerreiro, Câmara Municipal de Setúbal
 Silvino Rodrigues, aicep Global Parques, S.A.
 João Vinagre, Instituto Politécnico de Setúbal, posteriormente
substituído por Pedro Ferreira, Instituto Politécnico de Setúbal

Pág. 53

ENA: associados, órgãos sociais e equipa

ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVA E DIREÇÃO DA ENA
A administradora delegada da ENA garante a interligação entre o Conselho de Administração
e a equipa da técnica, assumindo também a direção executiva da agência. Estas funções são
desempenhadas pela Eng.ª Cristina Daniel, com formação em engenharia e experiência na
conceção, desenvolvimento e gestão técnica e financeira de equipas pluridisciplinares, de
projetos técnicos, comunicação e parcerias de I&D de âmbito local, nacional e internacional
nas áreas da gestão de recursos naturais, transportes e mobilidade, energia, clima e
ambiente.
A direção técnica da ENA é assegurada pelo Eng. Orlando Paraíba, com formação em
engenharia, experiência na conceção, desenvolvimento e gestão técnica e financeira de
equipas pluridisciplinares, de projetos técnicos, comunicação e parcerias e de I&D de âmbito
local, nacional e internacional, nas áreas da energia, clima, ambiente, transportes e
mobilidade. Experiência na área da, formação, auditoria energética, desenvolvimento
implementação, monitorização e certificação de sistemas de gestão de energia.

EQUIPA TÉCNICA DA ENA
A ENA procura atrair, desenvolver e manter uma equipa técnica competente, com múltiplas
valências nas áreas de gestão de recursos e engenharia, energia e ambiente, garantindo aos
seus trabalhadores condições de desenvolvimento pessoal e profissional num clima saudável
de relações humanas, garantindo o desenvolvimento adequado de ações e projetos e
respondendo da melhor forma às necessidades dos seus associados.
O corpo técnico da ENA é composto pelos seguintes elementos:


Ricardo Alegria, Técnico Superior
- Auditorias energéticas
- Certificação energética de edifícios
- Iluminação
- Energias Renováveis
- Eficiência Energética em Edifícios, equipamentos e frotas
- Apoio técnico na implementação de projetos



Cátia Cavaco, Técnica Superior
- Economia do carbono, clima e energia
- Qualidade do ar
- Gestão ambiental e energética
- Indicadores ambientais e energéticos
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- Elaboração de candidaturas de projetos
- Transportes e mobilidade
- Comunicação, sensibilização e formação de diversos públicos



Alexandre Canas, Técnico superior
- Auditorias energéticas
- Certificação energética de edifícios
- Apoio técnico na implementação de projetos



Isabel Rodriguez, Técnica Superior
- Implementação, sistematização de dados, monitorização e comunicação de
projetos
- Comunicação e sensibilização de diversos públicos
- Elaboração de candidaturas de projetos
- Atualização do Sítio Web e participação da ENA em redes sociais



Hermínia Rodrigues, posteriormente substituída por Fernanda Rocha,
Técnica Administrativa
- Secretariado e Atendimento
- Acompanhamento administrativo e financeiro de serviços e projetos cofinanciados
por programas nacionais e europeus
- Comunicação e divulgação de informação através da imprensa

A ENA dispõe dos serviços de um Técnico Oficial de Contas, Dr. Álvaro Contreiras, que
acompanha as questões administrativas e contabilísticas, e de um engenheiro informático,
Eng. Leonel Mouro, que assegura o bom funcionamento da rede e equipamentos
informáticos.
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A gestão cuidada e criteriosa dos recursos financeiros disponíveis, bem como a faturação de
acordo com o planeado, permitiram que a Administração pudesse ajustar os gastos da ENA sem
colocar em risco a realização de qualquer um dos diversos projetos e ações que a Agência
implementou ao longo do ano de 2019, tal como se manifesta neste Relatório.
Os gastos e perdas registaram o montante total de € 478 847,06, destacando-se as rubricas
Fornecimentos e Serviços Externos € 281 050,93 e Gastos com Pessoal € 190 700,57.
Os Fornecimentos e Serviços Externos enquadram, entre outros, custos de alugueres, de
economato, comunicações e aquisição de serviços especializados, estes últimos ocorrendo
sempre que a ENA não apresentava os meios técnicos necessários à concretização de trabalhos
como a produção de materiais informativos e de sensibilização ou a realização de ações
técnicas específicas. Os serviços externos mais relevantes adquiridos pela ENA corresponderam
a trabalhos especializados no âmbito da implementação de projetos Interreg MED e PPEC,
tendo estes gastos sido posteriormente reembolsados à Agência com base numa determinada
taxa de cofinanciamento, que foi de 100% no caso dos projetos BundleUp e Por um Turismo
Sustentável, e de 85% dos projetos Compose, Esmartcity e Enernetmob.
Os Rendimentos e Ganhos apresentaram um montante de € 484 727,40, destacando-se a
rubrica de Prestação de Serviços € 276 851,26, que engloba os serviços prestados aos
associados, a outras entidades e pagamento de trabalho desenvolvido no âmbito de projetos
PPEC e Interreg MED.
Pela sua relevância, importa enfatizar os benefícios intangíveis que o trabalho da ENA produz
junto da comunidade dos Municípios de Palmela, Setúbal e Sesimbra. O trabalho continuado que
a Agência desenvolve na sensibilização da população e dos diversos agentes políticos,
económicos e sociais, através da implementação de projetos, de sensibilização e formação,
apresenta resultados duradouros nem sempre visíveis ou de mensuração imediata, conduzindo
a efeitos positivos a médio e longo prazo que devem estar presentes na interpretação dos
resultados contabilísticos da sua atividade.
No entanto, para além disso e apesar de a ENA ser uma Associação sem fins lucrativos, com o
esforço e dedicação de todos foi possível desenvolver todas as atividades propostas,
alcançando ainda um resultado líquido positivo de € 5 880,34.
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Seguidamente apresentam-se o Balanço e a Demonstração de Resultados
por Naturezas em 31 de dezembro de 2019.

Quadro 1 - Balanço em 31-12-2019 (montantes em euros)
DATAS

RUBRICAS
2019

2018

ATIVO
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis

841,65

1 309,19

1 288,22

903,28

2 129,87

2 212,47

11 014,72

24 165,14

17,60

3 806,06

2 610,35

956,13

181 501,06

117 262,80

15 803,19

75 245,72

210 946,92

221 435,85

213 076,79

223 648,32

160 126,66

157 041,63

5 880,34

7 651,53

166 007,00

164 693,16

Fornecedores

11 217,13

18 392,08

Estado e outros entes públicos

10 433,02

4 178,36

Investimentos financeiros

Ativo corrente
Clientes
Estado e outros entes públicos
Diferimentos
Outros ativos correntes
Caixa e depósitos bancários

Total ativo
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital próprio
Resultados transitados

Resultado líquido do período
Total do capital próprio
Passivo
Passivo não corrente

Passivo corrente

Financiamentos obtidos

191,42

Diferimentos

300,00

16 675,00

25 119,64

19 518,30

47 069,79

58 955,16

Total do passivo

47 069,79

58 955,16

Total do capital próprio e do passivo

213 076,79

223 648,32

Outros passivos correntes

S
2O Conselho de Administração

O Técnico Oficial de Contas
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Quadro 2 - Demonstração
(montantes em euros)

dos

Resultados

por

Naturezas

do

período

de

2019

PERÍODOS

RENDIMENTOS E GASTOS

2019

2018

Vendas e serviços prestados

276 851,26

175 268,77

Subsídios à exploração

194 385,95

124 857,17

Fornecimentos e serviços externos

(281 050,93)

(140 550,03)

Gastos com o pessoal

(190 700,57)

(159 359,36)

Outros rendimentos

13 490,19

14 236,67

Outros gastos

(6 547,19)

(6 165,71)

6 428,71

8 287,51

(467,54)

(635,98)

5 961,17

7 651,53

Resultado antes de depreciações,gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e
impostos)
Gasto líquido de financiamento

O Conselho de Administração

(80,83)
Resultado antes de impostos

5 880,34

7 651,53

Resultado líquido do período

5 880,34

7 651,53

O Técnico Oficial de Contas
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Análise de Demonstrações Financeiras de
2019
A descrição das contas relativas ao exercício da ENA, em 2019, baseia-se nos quadros
extraídos do Balanço e Contas, apresentados de seguida.

1. Enquadramento
A ENA, Agência de Energia e Ambiente da Arrábida, é um associação privada sem fins
lucrativos, criada em junho de 2006,no âmbito do Programa Energia Inteligente Europa, pelos
Municípios de Palmela, Setúbal e Sesimbra, pelo Instituto Politécnico de Seúbal, entre outeas
entidades, tendo como principal objetivo a promoção e concretização de boas práticas na
utilização dos recursos naturais e da energia.
De acordo com os termos legais aplicáveis, as demonstração de resultados em 31 de dezembro
de 2019 foram preparadas para apreciação e votação pelos associados da ENA, em Assembleia
Geral.

2. Referencial contabilístico utilizado
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com regime de normalização
contabilística para mico entidades, o instituído pelo Decreto -Lei n.º 36 -A/2011, de 9 de Março, o
qual contempla as Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos de
Demonstrações Financeiras, o Código de Contas e as Normas Contabilísticas de Relato
Financeiro (NCRF).

3. Principais políticas contabilísticas
As demonstrações financeiras apresentadas reportam-se ao exercício terminado em 31 de
dezembro de 2019, tendo sido preparadas de acordo com o princípio do custo histórico e
refletindo os registos contabilísticos efetuados de acordo com o previsto nas NCRF.

3.1 Pressupostos
Continuidade
As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações
e a partir dos livros e registos contabilísticos da entidade, os quais são mantidos de acordo com
os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.
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Regime da periodização económica (acréscimo)
A ENA reconhece os rendimentos e ganhos à medida que são gerados, independentemente do
momento do seu recebimento ou pagamento. As quantias de rendimentos atribuíveis ao período
e ainda não recebidos ou liquidados são reconhecidas em “Devedores por acréscimos de
rendimento”; por sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou
liquidados são reconhecidas “Credores por acréscimos de gastos”.

Materialidade e agregação
As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens das
demonstrações financeiras. A Entidade não definiu qualquer critério de materialidade para efeito
de apresentação das demonstrações financeiras.

Compensação
Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos
respetivos itens de balanço e da demonstração dos resultados, pelo que nenhum ativo foi
compensado por qualquer passivo nem nenhum gasto por qualquer rendimento, ambos viceversa.

Comparabilidade
As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a 31 de dezembro de 2018
são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de
dezembro de 2019.

4. Considerandos relativos às rubricas do Balanço
4.1 Ativo
1.

Fixo Tangível: € 841,65 (representa o valor líquido do imobilizado)

2.

Investimentos financeiros: € 1 288,22 (participação no Fundo de Compensação do Trabalho)

3.

Dívidas de clientes: € 11 014,72


Assec Consultores: € 10 156,18



Fertagus: € 750,30



Hotéis do Rio: € 108,24

4.

Estado: € 17,60 (Retenções de impostos, efetuados por terceiros)

5.

Deferimentos: € 2 610,35 (Pagamento Seguro Saúde relativo aos meses de Janeiro a
Março/2020)

6. Nos outros ativos correntes, no valor total de € 181 501,06, realça-se:
 Acréscimos de proveitos: € 164 105,72 decorrentes de despesas feitas nos projetos
financiados pelo Interreg MED e PPEC que ainda não foram regularizadas em termos de
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pagamentos, nomeadamente Por um Turismo Sustentável (€ 104 962,37), BundleUp (€ 1
625,00), Enernetmob (€ 32 000,00) e Esmartcity (€ 12 000,00).
7. Caixa e depósitos bancários: € 15 803,19 (representa as disponibilidades da ENA a
31/12/2019)

Ativo total: € 213 076,79
4.2 Capital próprio (€ 166 007,00)
1.

Resultados Transitados: € 160 126,66

2.

Resultado Líquido Exercício: (+) € 5 880,34

Capital Próprio total: € 166 007,00
4.3 Passivo (€ 47 069,79)
1.

Dívidas a fornecedores: € 11 217,13
Destacam-se as mais relevantes:


Assec Multimédia: € 1 334,58



S.Energia: € 1 025,16



Compta – Emerging Businees, SA: € 7 214,73



Álvaro Contreiras: € 246,00



Leonel Mouro: € 205,80



Edenred: € 71,21



Grenke Renting: € 186,70



Instituto Politécnico de Setúbal: € 442,80



Casa Agrícola Horácio Simões: € 385,00



Goeltrónica: € 12,30



Chiptec: € 61,90



Via Verde: € 120,95

2.

Dívidas ao Estado: € 10 433,02 (IRS e Segurança Social de dezembro, pagos em janeiro de
2020 e IVA do 4º. Trimestre de 2019, pago em fevereiro de 2020)

3.

Diferimento: € 300,00 (quota paga pela Autoeuropa relativa ao primeiro semestre de 2020).

4.

Outros passivos correntes: € 25 119,64
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Cuja verba mais significativa (€ 24 826,90) corresponde aos encargos relativos a férias e
subsídio de férias de 2019 a gozar em 2020.

Passivo total: € 47 069,79

5. Considerandos relativos às rubricas da Demonstração
de resultados
5.1 Identificação dos Gastos
1. Fornecimentos e serviços externos (58,7 % das despesas)
Esta rúbrica inclui a aquisição de:


Serviços especializados (inclui subcontratação de serviços para dar cumprimento às
atividades relativas aos projetos nacionais e europeus);

 Materiais;
 Energia e fluídos;
 Deslocações, estadas e transportes;
 Serviços diversos (inclui rendas e comunicações)

2. Gastos com pessoal (39,8% da despesa)
Esta rúbrica aumentou de € 159 359,36, em 2018 para € 190 700,57, em 2019, correspondendo
à movimentação de pessoal e atualizações da tabela salarial.
A ENA proporciona aos seus trabalhadores um seguro de saúde, cujo encargo, em 2019, foi de €
4 045,13.
Acrescem os custos com os passes de transporte coletivo atribuídos aos trabalhadores,
atingindo o valor total de € 360,00.
Ao longo do ano de 2019, a ENA contou com a colaboração de 7 trabalhadores.

3. Outros gastos e perdas (1,4% da despesa)
Esta rúbrica inclui os impostos suportados, o pagamento da quotização à RNAE e à Energy
Cities (€ 2 720,00) e os encargos decorrentes da manutenção pela utilização da conta
caucionada junto da Caixa de Crédito Agrícola (€ 2 722,54), para além de outros de valor pouco
significativo.

4. Gastos /reversões de depreciação e de amortização (0,1% da despesa)
Amortização dos equipamentos da ENA (€ 467,54).
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A diminuição que se verifica relativamente a 2018 (€ 635,98) resulta da obsolescência do
equipamento sem que se tenham verificado novas aquisições.

Total dos gastos suportados no exercício de 2019: € 478 847,06
5.2 Identificação dos Rendimentos
1. Vendas e prestações de serviços (57,11% dos rendimentos)
O montante total (€ 276 851,26) integra:


Prestação de serviços com IVA: 53 517,81
Este valor representa um acréscimo de 69,2 % relativamente ao ano anterior, cujo valor
bruto foi € 9 728,54. Este valor resulta de serviços prestados a associados e outras
entidades, nomeadamente RNAE e S.Energia.



Prestação de serviços sem IVA: € 223 321,20, relativa aos protocolos celebrados com os
Municípios, no valor de €116 574,20 e serviço faturado à REN – Rede Elétrica Nacional,
SA, no valor de € 106 747,00, relativa à comparticipação na Medida PPEC 2013-2014.
Este valor representa um aumento de 34,9 % relativamente ao ano anterior, cujo valor
bruto foi € 165 540,53.

2. Subsídios à Exploração (40,1% dos rendimentos)
O montante total (€ 194 385,95) integra:


Subsídios Comunitários e Nacionais: € 194 385,95


BundleUp: € 18 000,00



EnerNetMob: € 32 000,00



Turismo Sustentável: € 104 962,37



Compose: € 27 423,58



Esmartcity: € 12 000,00

3. Outros rendimentos e ganhos (2,8% dos rendimentos)
O montante total (€ 13 490,19) integra as parcelas mais relevantes:



Quotização: € 13 470,00
Dividendos: € 13,34

Total de rendimentos obtidos no exercício de 2019: € 484 727,40
Resultado líquido do exercício: € 5 880,34
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6. Outras divulgações
Impostos em mora
A ENA apresenta a sua situação regularizada perante as Finanças, tendo liquidado as suas
obrigações fiscais nos prazos legalmente estipulados.

Dívidas à Segurança Social em mora
A ENA apresenta a sua situação regularizada perante a Segurança Social, tendo liquidado as
suas obrigações legais nos prazos legalmente estipulados.
Setúbal, 11 de Março de 2020

Pelo Conselho de Administração,

O Presidente

A Vice-Presidente

________________________________ _______________________________
Sérgio Marcelino

Fernanda Pésinho

A Administradora

O Administrador

_______________________________ ________________________________
Carla Guerreiro

Pedro Ferreira

O Administrador

A Administradora Delegada

_______________________________ ________________________________
Silvino Rodrigues

Cristina Daniel
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INTERREG MED
Nome do projeto: COMPOSE: Rural Communities Engaged With Positive Energy
Objetivo: Aumento da utilização de fontes de energia renováveis e de equipamentos
energeticamente eficientes em zonas rurais e áreas de cariz misto rural e urbano,
através da concretização de projetos-piloto no âmbito dos quais serão testados, em
edifícios, conceitos e equipamentos inovadores. A ENA irá implementar dois projetos
piloto, na Herdade da Mesquita/Sesimbra Natura Park, no Concelho de Sesimbra, e na
Cooperativa Biovilla, no Concelho de Palmela, envolvendo como parceiros Associados a
ADREPES e a empresa NPSD: de gestão de recursos naturais.
Coordenador: Slovene Chamber of Agriculture and Forestry - Institute of Agriculture and
Forestry Maribor (SI)
Parceiros: ENA (PT), Technical University of Crete (GR), GERES - Groupe Energies
Renouvelables, Environnement et Solidarités (FR), Kyotoclub (IT), Ayuntamiento de
Granollers (ES), REAN - Regional Energy Agency North (HR), Lakatamia Municipality
(CY), Agricultural University of Tirana (AL), Srebrenik Municipality (BA), Institute for
Strategic Studies and Prognoses (ME)
Beneficiários: Municípios e entidades privadas de cariz rural

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.
Coordenador: Region of Abbruzzo (IT)
Parceiros: ENA (PT), Politecnico 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)
Beneficiários: Municípios e entidades públicas e privadas

Nome do projeto: EnerNETMob, Mediterranean Interregional Electromobility Networks for
intermodal and interurban low carbon transport systems
Objetivos:
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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.
Coordenador: Region of Peloponnese (GR)
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)
Beneficiários: Municípios, entidades públicas e privadas

HORIZONTE 2020
Nome do projeto: BundleUp, Novel PDA Methodology to energize Public and Private
European Energy Efficiency Projects
Objetivo: O objetivo primordial do projeto BUNDLEUP assenta no apoio ao
desenvolvimento de projetos e está 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. O objetivo da ação é portanto,
para construir o conhecimento técnico, económico e jurídico necessário para o
desenvolvimento do projeto e conduzir ao lançamento de investimentos concretos.
Coordenador: 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)
Beneficiários: Municípios, entidades privadas e públicas
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PLANO DE PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA NO CONSUMO
DE ENERGIA ELÉTRICA
Nome do projeto: POR UM TURISMO SUSTENTÁVEL
Objetivo: A medida propõe a realização de um diagnóstico energético em 20
empreendimentos turísticos – estabelecimentos hoteleiros, com classificação igual ou
superior a 3 estrelas, avaliando a relação existente entre as atividades desenvolvidas e
o consumo de energia, de onde resultará um plano de ação ao nível da performance
energética, identificando e quantificando simultaneamente o potencial de redução, plano
este que será implementado entre 6 a 12 meses, ao longo dos 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. Desenvolvimento de ferramenta de gestão e energia para o setor hoteleiro
Coordenação: ENA – Agência de Energia e Ambiente da Arrábida
Parceiros: AHP - Associação da Hotelaria de Portugal
Beneficiários: Unidades Hoteleiras

Nome do projeto: EDULUX: Eficiência Energética na Iluminação Interior de Escolas
Básicas
Objetivo: melhorar a eficiência energética na área da iluminação interior em 174 Escolas
Básicas do 1º Ciclo dos Concelhos do Barreiro, Moita, Montijo, Setúbal, Palmela,
Sesimbra, Seixal e Loures, contribuindo também para a melhoria das condições de
conforto e visibilidade dos utentes nos locais das intervenções.
Coordenação: S. Energia
Parceiros: ENA, AMESeixal e AMEAL
Beneficiários: Municípios

Nome do projeto: GaME: GANHA A MELHOR ESCOLA
Objetivo: Utilizando a estratégia cada vez mais popular de gamificação na educação
(aplicação de elementos característicos dos jogos em ambientes não lúdicos), pretendese envolver os alunos do Ensino Secundário e Profissional na gestão de energia da sua
escola, fornecendo ferramentas que lhes permita realizar uma auditoria energética
simplificada à sua escola, acompanhar em tempo real os consumos energéticos da sua
escola e criar e implementar medidas de melhoria no uso da energia da escola
enquanto, paralelamente, participam numa competição entre as escolas aderentes, que
funcionará por sistema de pontos, atribuídos a cada tarefa desenvolvida, premiando no
final as 10 escolas melhores classificadas (existindo de qualquer forma prémios de
participação para todas as escolas). Paralelamente, e dado o carácter altamente
inovador do software que será criado para o Ensino Secundário e Profissional, será
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desenvolvido um spin-off para o sector residencial, de forma a alargar o âmbito da
medida e maximizar os seus efeitos positivos no incremento da eficiência energética em
Portugal.
Promotor: S.ENERGIA
Parceiro: ADENE, AGENEAL, AMEAL, AMESeixal, AREANATejo , Cascais Ambiente,
ENA e ENERAREA e EDIGMA (parceiro tecnológico)
Beneficiários: População escolar de 3º ciclo e ensino profissional dos Municípios da
ENA

Pág. 70

Anexo C: A ENA na imprensa e nas redes

Anexo C: A ENA na imprensa e nas redes

Pág. 71

Anexo C: A ENA na imprensa e nas redes

Pág. 72

Anexo C: A ENA na imprensa e nas redes

Pág. 73

Anexo C: A ENA na imprensa e nas redes

Pág. 74

Anexo D: candidaturas de projetos

Anexo D: candidaturas de projetos
A ENA preparou, enquanto coordenador, e participou, enquanto parceiro, em 5 candidaturas de projetos submetidos, em 2019,
a programas de apoio Nacionais e Europeus, cuja identificação e resultados obtidos estão apresentados na tabela seguinte.
No âmbito do Lisboa 2020, a ENA colaborou com o Município de Palmela na preparação de duas candidaturas a submeter à medida de
aumento
da eficiência energética em edifícios da Administração Local.

Programas Fundo Ambiental, Interreg Med, Interreg Sudoe e EFC Networks of Towns
Programa

Fundo
Ambiental
Interreg
MED
Interrg
Sudoe

EFC,
Network of
Towns

Projeto

%
Financiamento

Beneficiários
Outros
Municípios
sócios

Não
sócios

Resultados obtidos
Não
Aguarda
Aprovado
aprovado
resultado

CircuLab (coordenador)

70

x

x

x

x

Promethes, PROtected marine areas in MEditerranean Territory:
Habitat network and Ecosystem Services (parceiro)

85

x

x

x

x

Firecoo (parceiro)

75

x

x

x

Network for promotion of energy efficient public schools
(parceiro)

80

x

x

x

x

x

x

Network of Urban energy solutions

80

