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OesteSustentável e Município de Alenquer reúnem
PME’s para acção de formação sobre Eficiência
Energética
Mais de 25 empresas participaram, no Museu do Vinho em Alenquer, numa acção de formação
sobre Eficiência Energética para PME’s (Pequenas e Médias Empresas).
Decorreu no passado dia 10 de maio uma acção de formação sobre Eficiência Energética dirigida a PME’s,
dinamizada pela Agência Regional de Energia e Ambiente do Oeste - OesteSustentável em parceria com a
RNAE – Associação das Agências de Energia e Ambiente (Rede Nacional), no âmbito do projecto Galp PME
Pro Energy e do Plano de Promoção para a Eficiência no Consumo (PPEC), da ERSE – Entidade Reguladora
dos Serviços Energéticos.
A sessão de formação teve o duplo objectivo de estimular a redução dos consumos através da capacitação
de gestores de PME's para a gestão eficiente de energia e identificação de oportunidades de
aproveitamento e utilização de energias renováveis assim como a de redução do contributo dos custos
energéticos no custo de produção e de serviços dentro das suas áreas de actividade.
No decorrer da sessão foram abordados de uma forma geral temas como a factura de energia, mercado
liberalizado, a iluminação, climatização e equipamentos de frio, isolamentos, distribuição, entre outros,
tendo-se, no entanto, sido também abordadas questões mais práticas como a gestão de energia e a
definição do plano de eficiência energética mais direccionado e vocacionado para cada uma das empresas.
Neste contexto, a OesteSustentável disponibilizou o seu apoio às empresas participantes em matéria de
acompanhamento no processo de redução dos custos com energia e identificação de oportunidades de
aproveitamento de fontes de energia renováveis e no aconselhamento sobre práticas de eficiência
energética adequadas aos vários sectores de atividade, entre outros.
A sessão contou ainda com a presença do executivo do município, nomeadamente, através do Presidente
de Câmara, Pedro Folgado e o Vereador, Paulo Franco que salientaram a importância da capacitação
nestas matérias, apoiando as empresas, e indo assim ao encontro da estratégia do município.

###
Sobre a OesteSustentável: A OesteSustentável, Agência Regional de Energia e Ambiente do Oeste, é uma associação
de direito privado sem fins lucrativos, que tem como missão a promoção de acções integradas que contribuam para
uma maior eficiência energética, para um uso racional da energia, bem como o aproveitamento e promoção da
utilização de recursos renováveis, de forma a contribuir para a Sustentabilidade da Região Oeste num âmbito local,
assim como para um Desenvolvimento Sustentável num âmbito global.

Para mais informações contacte a OesteSustentável por e-mail: francisco@oestesustentavel.pt ou por telefone: 262 839 030
Site Oficial OesteSustentável - www.oestesustentavel.pt

