A ENA – Agência de Energia e Ambiente da Arrábida é uma associação sem fins lucrativos,
criada em Junho de 2006 por iniciativa das Câmaras Municipais de Palmela, Setúbal e
Sesimbra, no âmbito do programa europeu ‘Intelligent Energy Europe’ 2007-2013, em
conjunto com a AFLOPS, FIAPAL, C.D.R., Pluricoop e Instituto Politécnico de Setúbal.

Promovemos a eficiência energética, a sustentabilidade e as boas práticas ambientais na
nossa área de intervenção, junto dos políticos, do movimento associativo, das empresas,
da comunidade educativa e da sociedade em geral para que exerçam a mudança
necessária, rumo ao Desenvolvimento Sustentável.

A atuação da ENA centra-se na criação e implementação de ações e projetos nas áreas do
ambiente e da energia, através da introdução de tecnologias eficientes, disseminação de
boas práticas, desenvolvimento de projetos, estudos e ações de aconselhamento,
formação, informação e prestação de serviços de consultoria.

Na ENA envolvemos a nossa comunidade a nível técnico e comportamental através da
implementação de ações específicas e de uma participação cada vez mais sistemática, com
vista à melhoria contínua do desempenho energético, ambiental e social da região. Para
tal, a ENA:



Realiza ações que permitem melhorar o desempenho energético e ambiental da
comunidade, preferencialmente dirigidas aos nossos associados, mas também
envolvendo os restantes atores;



Suporta tecnicamente os nossos associados na implementação de metodologias e
estudos, nomeadamente pela realização de:












Auditorias energéticas ao nível industrial, serviços e habitação, aplicando
Sistemas de Gestão de Energia a diferentes níveis (serviços industriais e
transportes)
Implementação de sistemas de gestão ambiental (ISO 14001) e energética
(ISO 50001)
Estudos e análises técnicas e económicas sobre equipamentos de produção
e consumo de energia, procurando as melhores estratégias de
financiamento
Análise de contratos de fornecimento de energia
Projetos na área da energia
Estudos de impacte ambiental
Avaliação de incidências ambientais
Planos de sustentabilidade ambiental e energética
Estratégias para assegurar o correto encaminhamento de resíduos



Informa sobre os princípios da Eficiência Energética, das Boas Práticas Ambientais e do
Desenvolvimento Sustentável



Desenvolve ações de sensibilização e presta apoio e formação técnica



Institui fóruns de discussão e de troca de informação – workshops, colóquios,
conferências



Elabora conteúdos para apoiar as comunidades escolar, de intervenção social,
empresarial e política, numa estratégia a médio prazo



Executa projetos e estudos que apoiam as estratégias nacionais e internacionais de
mitigação e adaptação climática



Coopera com outras Agências nacionais e europeias



Canaliza para os associados da ENA apoios Nacionais e Europeus, na área da energia
e do ambiente, pela apresentação de candidaturas e realização de projetos financiados

São órgãos sociais da ENA a Assembleia Geral, o Conselho de Administração, o Conselho
Fiscal e o Conselho Científico, que apresentam a seguinte constituição para o triénio 20192022:

A equipa técnica da ENA encontra-se ao serviço da comunidade e é constituída por:

Na ENA investimos na qualificação e na formação dos nossos quadros, no sentido de lhes
proporcionar a capacitação e atualização adequadas ao bom desempenho das suas
funções e à diferenciação num mercado em expansão.

Os governos do mundo estão unidos no combate às alterações climáticas. O
desenvolvimento sustentável de qualquer nação torna, hoje, imperativo cumprir o Acordo
de Paris e as diretrizes europeias, de forma a atingir os objetivos globais de redução das
emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE’s), que afetam o clima de forma cada vez mais
preocupante.
Portugal já decretou que irá alterar a sua matriz energética, de forma a reduzir as emissões
de GEE’s e a minorar os custos da dependência externa de combustíveis fósseis. Estes
ganhos só serão possíveis com elevada eficiência energética, com o recurso a energias
renováveis, e com a mobilização empresarial, política e social.
Contudo, a mudança de hábitos só se torna possível se cada autarquia, instituição, empresa,
ou cidadão, derem o mote para esta nova realidade.
A ENA está preparada para ajudar a sua empresa a dar o passo em frente e a juntar a
responsabilidade ambiental à responsabilidade social.

Ao associar-se à ENA, poupa recursos naturais e financeiros, garante a diferenciação da sua
empresa e a sustentabilidade a médio e longo prazo, beneficiando de um conjunto de
vantagens:


Acesso preferencial às ações de formação da ENA



Acesso gratuito a Congressos, Seminários, Colóquios, Encontros e Workshops
promovidos pela ENA



Prioridade e condições mais favoráveis na utilização dos seguintes serviços:
- Desenvolvimento de ideias para formulação e implementação de projetos de
investigação e inovação;
- Diagnósticos, auditorias e certificação energética;
- Conceção, realização e acompanhamento de projetos;
- Suporte gratuito de especialistas internacionais.



Apoio na elaboração de conteúdos especializados nas áreas do ambiente e da energia



Acesso a um vasto conjunto de informação na área do ambiente e energia:
- Agenda de eventos atualizada;
- Atividades desenvolvidas por diferentes associações, clusters e redes (IEA, IEEA,
EACI, EEA, ADENE e RNAE), e outras agências e entidades nacionais e internacionais;
- Estudos de casos.



Acesso a um vasto manancial de informação disponibilizada pelas mais de 300
agências de energia europeias bem como pelas entidades que as suportam



Contato com entidades de referência, em Portugal e no Mundo, nas áreas do ambiente
e da energia



Possibilidade de associação da imagem ENA às atividades dos associados



Ser parte integrante de um conjunto de entidades que partilham não só as suas
preocupações energéticas e ambientais, mas também estratégias para a sua resolução.



Participar na constituição e funcionamento dos órgãos sociais, podendo,
nomeadamente, eleger e ser eleito para qualquer cargo dos órgãos sociais (Sócios
Efetivos)



Participar nas reuniões da Assembleia-Geral e usufruir de todas as iniciativas,
benefícios e regalias criadas pela Agência, nos termos que vierem a ser
regulamentados



Solicitar informações aos órgãos sociais e apresentar recomendações visando uma
melhor prossecução dos fins específicos da Agência



Requerer a convocação de Assembleias-Gerais extraordinárias, nos termos
estabelecidos nos estatutos.

A ENA, nos seus Estatutos (Capitulo II, Art.º 5), prevê as seguintes categorias de associados:



Sócios Efetivos - Pessoas individuais ou coletivas com atividades, responsabilidades ou
interesses nas áreas que integram o objeto social da Agência, com plena capacidade
eleitoral ativa e passiva, integrando os membros Fundadores da Agência.



Sócios Auxiliares - Associações ambientalistas, universidades, fundações e os agentes
económicos e suas associações, com interesse no objeto social da Agência.



Sócios Honorários - Personalidades ou instituições de reconhecido mérito e com
relevantes contributos para a eficiência energética e qualidade ambiental, com efeitos
na área geográfica de intervenção da Agência.

A adesão à ENA pressupõe o pagamento de uma quotização mensal, ou de periodicidade
mais vantajosa para o associado:



Sócios Efetivos:
Sócios Fundadores – 100,00€
Pessoa Coletiva – 100,00€
Pessoa Individual – 30,00€ Ano / 2,50€ Mês



Sócios Auxiliares: 100,00€



Sócios Honorários: Isentos

Associados Coletivos

Associados Individuais
Ana Bela de Sousa Delicado Teixeira

José Henrique Peralta Polido

José Luis Martins Mendes

Maria Cristina de Araújo Torres Daniel

Manuel Joaquim Pisco Lopes

Sérgio Manuel Nobre Marcelino

Jerónimo Fragoso Lopes

Vitor Ribeiro

Fernanda Manuela de Almeida Pésinho

Paulo Baptista

