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O contextode prioridadêà eficiênciã
energeticacomo condiçãojmpera|vade uma sociedade
competitivae sustentávecontinuaâ verificar-se
como uma rea idãdê,tanto a nívelEuropeu
como nãcÌonal,Estamesma realidadepode ser constatadapela recentecriêçãodos mais
diversosdiplonìêsdesdeâ diretivaparaã eflcìência
que entreoLltrãscoisasobrigã
energétìca,
a umâ renovêçãode 3% ao ano do edificadopúblÌco,a revisãoda dtretivêpara a eficiêncÌ:
energéticaem edifícios,
que obrigafáa que todos os novosedjfíciospúb icosaté 2018 sejam
Neorly Zera Energy Buìldings, ou o Eco-Ap, o programa parâ a eficÌência energética na
pública.
ãdministrãção
Poroutro lâdo,ê tendênciade permanenteaumentodo custodos recursosenergé|cosqLreja
se constêta,ê par das novâsex;gênclas
Ìmpostâsao controlôorçamentêldãs ãutarquas, faz
com que a gestãodos recursosenergéticos
que ser maiseflcazdo que
a nívelrnunìcìpêltenhê
nuncã.
O p ano e orçâmentopara 2013 que aqui se apresentamtêm em consideração
ãs reâ idades
anterlormentereteridas,respeltandoaquee que é a core busìnessda Energaia,
que é o de
colaborarcornos municípiosno sentidode mlnimizêro impactoambientêlassociâdo
com as
diversasiunçõespor ees desernpenhadas,
ao mesmo tempo que se reduzemos encargos
assoclados
com a utilização
dos recursos
energéticos.
Como nota finai será de ref€rirque ê fase atual em que a ãgênciase encontraé ãinda de

:,

criaçãode um conjuntode ferramentase infra estruturasde suporteà suâ atLìação
futurâ,
como é o cãsodo cadastroe observatóflo
online,que vÌrãoa permitira desejâdãintervenção
de carlz mãis integrãdor e tendo como Key PerÍarmonceIndicotorsda âtivídâdeda ãgénclè,a

i

reduçãodos consurnosde energlae das eínissõesde CO, nô terfltório de intervençãoda
agenca.
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AGÊNCIA
DEENERGIA
Do sULDAÁREAMETRoPoLITANA
Do PoRTo
No âmbitodo processode alargamentoda suaãbrângência
territoriaÌâosMunicípiosa Sul

do
Douro pertencentesà Área Metropolitanado porto, â Energâiâdurante 2012 desenvolveu

diversas
tãrefas,nomeâdamente
a elaboração
dâ matrizenergética
por município.
A Matr
Energéticâ
de um Munícípio
é umaferramenta
indispensáveÌ
ao planeamento
energético
e
êmbientê1,
na qualé disponibilÌ2ada
Ìnformação
corretâe atuâljzada
sobrea formacomose
consome
energiâr
nosseusdiversos
vetorese setoresde utìlização,
permitindo
derermtnar
áreaspreferencia;s
de atuaçãoonde as posgiveis
poupãnçàs
possamser maxtmizadas
em
funçãodosrecursos
despendidos
nasmesnìas,
Duranteo anode 2013,a Energaia
ìrá iniciaa
os trabaÌhos
comvistaao desenvolvimento
dos
Plânos
de Açãode carátermunicipal,
que irãoconveagir
nãssuâsaçõescom os objetivos
do
Plênode Ação para â promoçãoda EnergiaSustentável
no Norte de portugale com a
Estratégia
Nacionalpara
(ENE2O2O).
a Energia
A organização
das medidasdos plânosde Açãotem em contê um conjuntode passos
metodológÌcos
por critérios
orientados
de eÍìciência
peloseuporencral
energética
e aferidos
paraa redução
contributo
dasemissões
deCO,a nívelmunicioal.
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ATIVIDADESPARAMUNICIPIOSASSOCIADOS
Durante2013,dandocontinuìdâde
à análiseda faturação
energética
dos municípios
assocrados
com a respetiva
identificação
de medidasdê reduçãode custosênergétícos,
a
Enêrgaia
irácontinuar
â acompanl-rar
â implementação
de medidas
de redução
decustos
com
energia
ejétrica
nosmunicípios.
pretendê
€stâatívidade
apósa verificação
dâ existência
de
oportunidâdes
de intervenção,
dar apoiotécnicona implementêção
dãs açõesque
raprdamente
secorporizam
parâosmunicíoios,
embenefícios
finãnceiros
Durênte2013como resultadodâ extinçãodastarifasreguÌadâs
de gásnaturale eletricidade,
a
Energaiairá continuara prestarâpoio técnicona elâboraçãode cêdernode encargospara
contratação de fornêcedoresde eletricidade e gás em mercado de regime de preços vres.
Estaatividade,iniciadaem 2012, pretendegãrantiro desenvolvimento
de um modeto de
caoernode encârgoscomunlparaos âssociados,
dêfinjndoas condiçôes
gerâisde contrêtação
bem como um conjuntode serviçosãuxilÍâres
que permitêmefetuãruma adequadagestãoda
energia.
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Nâsequência
da ãprovação,
em finaisde 2010,dã candÍdatura
pelaËnerga
elaborada
laParao

\-í\
Munìcípiode Vilâ Novade Gaiaâo programaE:ENA.
(EutopeonLocalEnergyAssístan.").,
Energaia
ìrá continuarê supervisionar
tecnicamente
o trabalhodã equipaELENA,
qv€l6
--ZX ,//
para
Municípìo
€riou
ìmplementâr
o projetono MunÍcípìo.
O Programâ
ELENAprêtendefaciljtara mobilização
de recursospara ìnvestimentos
em
eficiência
energética
ê energiâs
renováveis
ao nívellocal,sendouma iniciativa
da Comissão
Europeia
e do BêncoFuropeu
de Ìnvestimento.
O ApoioELENA
cofinancia
o custode supone
técnÌconecessário
para preparar,implementar
e fÌnanciâro programãde investimentos
delineadoem sedede cãndidãtura,
investimentos
essesque foram identiÍÌcados
no SEAP
EnergyActionP/or)desenvolvido
lsustainãble
no âmbitoda iniciativapactodosAutarcas.
Com um cofinânciamento
de cercade um milhãode euros,a iniciativaprevêque este
cofìnânciamento
inicialvenhaâ criaras condições
parâque o MunicípÌo
necessárÌas
de Vila
Novâde Gaiahonreo compromisso
assumido
de concretizaf
um investimento
de cercade 73
milhões
de Eurosem projetos
paraumaUtilÍzação
específicos
Racional
de Energiâ.
A candidaturaELENAversa projetos em três vetores estratégicos:os edifícios,com
previstas
intervenções
nos equipamentos
desportìvos
pública,com
e escolasj
â iluminação
previstasna iluminação
Ìntervenções
públicae semâfórica;
e finalmenteos transportes
públicos
através
da promoção
dâeficiência
nosmesmos.
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As êlteraçõescimáticas têm vjndo a sêr identiÍicadâscomo uma dês mãìoresaÍrìeaças
ambientais,sociêÌse econórnicês
que o p aneta e a humãnidadeenfrentamna aiualidade.O

aumentoda concentração
de gasescom efeitode estufãtem sidoapontado,o^o u- Ao2.-tj)
motivosparaas alterações
cimãticaspetoque, a reduçãode emlssões
é considerada
" f<

,

(_^l'

primelrâlinhade combãtea estêameaça,com o objetivode reduçãodo riscoinerenteas suas
consequências.
Contudo,a problemátlcâ
das emissões
de CO, é amp a e compÌexa,exigindoa
lntegração
dãsdlferentesãções,gÌobaise ocâis,individuãis
e coletivas.
Consciente
do seu papelfundamentâlna reduçãodâsemissõesde gasesde efeitode estufê,o
Municípjode Vila Novade GaÌêfoi ã 2e cidad€signatáriaa aderlr ao pactode Autârcas,em
abri de 2009.O Pâctode Autarcasé uma iniciativa
volLrntária
da Comissão
Europela,
nã qua é
estabelecidopeãs cidadesaderentesum compromissoformal, em süperar os objetivos
deflnidospe â UE pêrê 2020, redllzindoas emissõesde gasescom efeito de estufaem, pelo
menos 20%, como resultadodã ãplicaçãode um plano de ação em matéria d€ energra
sustentáve.
A definiçãodêsmedidase respetivoPlanode Açãonecessário
à concretização
dos objetivosdo
referido pacto estevea cargo dê Energêia,cujos trabalhostiverarninícloem 2OO9com â
deflniçãodo P êno de Açãopãraa Sustentabilidade
Energética.
Estemesmop êno foi aprovado
em Assembleia
Mun cipêlde 19 de outubrode 2011.iá em 2012,o Planofo; êprovêdopelo
orgânismogestordo Pãctode Autêrcãsã níveleuropeu.
.

Durãnte2013,a Energâiairá monitorizare prestaro êpoio necessário
à implementâção
das

..

medidasidentificadas
no referidoP êno de Açãode Vl ê Novade Galã.Dentrodaquelesque
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são os objetivosestratégicosda ãgênciaê capitai?êndono capitalde conhecimentoe de
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projetosjá desenvovldospelarnesma,esteseráurn trabaho numa sequêncialógica,mas que
representa
um compromisso
conjuntode toda a comunidade
de VilêNovade Gaia.
Com o a argêmentoda suaabrangência
territorialaos Municípiosa Su do Douropertencentes
à Área Metropoitana do Porto, a Energalalrá em 2013 promover quer a êdesão dos
que alnda não aderiramà ÌniciativaPêcto de Autarcas,bem como
Municíplosassociados,
desenvolver
os Planosde Açãoparaa SustentabÌlidade
Energética
de acordocom os critérÌos
exigidospeioorganismogestordo Pactode Autarcãs.
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MI CIUDAD
AC2
Coma aprovâção
em finaisde 2010do projetoMi CiudadAC2,a Energâia
juntoumarsum
projetode âmbitoeuropeuna áreâdasalterâções
climátìcas,
à suâjá largaexperiência
nestâ
ãrêade pârt;cipação
em projetosde cafjzinternâcional.

O Mi CiudadAC2é um projetocofinancÌado
peloprogramaInterregIVBSUDOE,
cujoobjetivoé
fortalecero pâpeldos Municípios
na âdaptação
e mitigaçãodos efeitosdas alterações
climáticês,
atrãvésdo desenvolvimento
e implementação
de políticasintegradoras
e
inovadoras
de plâneamênto
urbâno.O projetoseráimplemeôtado
em parceria
com maistrês
Municípios:
Málãga,
Toulouse
e Burgos.
O projêto abrangequatro grandesáreastemáticas:planeamentoUrbanÍstìcoe 6estão dã
Mobìlidade,Plâneamentode ZonasVerdes,poupançae ËficÌênciaEnergéticae Cidãdânia
Participativa,
cabendoà Energâiaâ responsâbilidade
de lidera. a vertente de poupancae
Ëficiência
Enersét;ca.

No seguimento
que têm vindoa ser efetuados,
dostrabalhos
durante2013estáprcvistaâ
conclusão
do projêtocoma aprêsentação
parâo planeamento
do "GuiaMetodológìco
lJrbano
paraa Adâptação
às Alteraçõês
Clìmáticas",
e pêrticipação
na Conferência
de encerrâmento
queseráo culmìnar
de todasasativÌdades
desenvolvidas
no âmbitodo proieto_
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PARTTCIPAçÃO
ATTVIDADES
RNAE
A RNAE
é umaredede cooperação
nacional
poragências
constituída
de energia
e de ambiente
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de âmbitomunicipal
e regional,
cujoobjetivoé partilhar
informação
e experÍências,
bemcomo
fomentãras parcerias
entreâgências.
No passado
a Energaia
coordenou
o grupode t.abalho
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referenteà novâ legislãção
pâra a Mini-produção
de Enêrgìa,tendo adicionalme
colaborado
noutrosgruposde trabâlho,
nomeadamente
em áreas€omoo Sistemâ
Nacional
de
Certificação,
lluminação
que incluiuo levantamento
Pública,
de rede,Mobilidade
Etétrica
e
PactodeAutarcas.
A EnergãiaenqLlantoMembro da Dìreçãoe associadã
da RNAE_ Associação
dasAgênciasde
Energiâe Ambientê,e na sêquênciêdo trâbalhodesenvolvido
no triénio 2010-2012,irá âo
longode 2013 participarnos diversosgruposde trabalho,em éreascomo o SistemaNâcional
pública,MobiiidâdeElétricae pactode Autarcâs.
de Certificação,
lluminação

Comestapartìcipação,
a Energaia
esperacontribuir
e benefìcjar
da trocade informãção
e de
experiências
sobreatividades
pelâsagências
desenvolvidas
de energia
tendocomoobjetivoê
promoção
de resultados
obtidosde reconhecido
impactonacional.
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ctvtTAs
A Ìni€iativa
pelâComissão
CJVIÌAS,
lançâdâ
Europeiâ
no ano2000,âpoiacÌdades
que
europeras
estejâm
empenhadas
em introduzir
e testarmedidas
paramelhomros trânsportes
ìnovadorês
ufbanos
e â mobilidâde,
como objetivode rêduzirasemissões
poluentes.
Deformaã âtingirestesobjetivos,
ascidades
ìmpiementam
um conjuntode medÌdas,
na
dos transportes
suaves,
veículose combustíveis,,limpos,,,
gestãoda mobilidade
e novês
estratégias
de mobilidade
sustentável.
Reconhecendo
a Ímportânciâ
do setordostransportes
parâa methoria
e da suâcontribuÌção
da quaÍidade
de vidadoscidãdãos,
ã Energaiã
irá procurarter umâ participação
matsâttva,
nomeadamenie
no FORUM
CIVITAS.
Com o objetivode promovêra mobilÌdadesustentável
dos MunicípiosAssociados,
a Energaia
íré promovera êdesãodos mesmosà RedeC|VITAS
qLrêtem como obietivos
Èspanha-portugal,
a promoçãoda mobilidãdesustentável,
da eficiência
energéticae dâ reduçãodasemissõesde
gâsescom efeitosde estufa,atravésda troca de experiêncjâs
implementadas
a nível local
pelosparceiros
da redeCIVITAS,
bem como o desenvolvimento
de proietosinovâdores
na área
dâ mobilidadesustentável.
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ECO-ESCOtAS
O projêtoEcoEscolas
é um programa
que promovea sensibÌlização
eneagéiicâ
e ãmbiental,
bem como o desenvolvimento
sustentávê|,
nâ população
escolardo ensinobásico.Fste
projetoé de âmbÌtoeuropêue é p.omovidoem po|tugalpelaABAE_ Associação
da Bandei
AzuldaEuropa.
Considerando
â relevâncÌa
dâ sensibilÌzação
paraestatemátìca,em especÍâl
nas camadas
jovens,é essencial
quea Energêia
mantenhã
o seuãpoioìnstìtucionâl
disponibilizado
ao longo
dos últimosanos.Assim,a Agênciapersistirá
nâ divulgação
do programâe promoçãoda
pârtÌcÌpação,
dândoa conhecer
todasâsmeJhorias
queadvêmdo mesmo_
e vantagens
Atentandono amplorâio dê açãoda Energaia,
pretende
se que seiamcadavez marsas
comunidades
escolates
dos váriosMunicípios
assocÍados
inscritâs
no programâ
Eco_Escolãs,
pârtilhandoexperiênciâs
e desempenhando
um pêpel ativo no que diz respeitoà
sustentabilidadê
energéticâ
e êmbiental
da áreamunicipal
em quese inserem.
Destaformao
reconhecimento
de escoJas
ecológicâs
atrêvésdo GalardãoBandeiraVerde será uma
constante
noSuldaÁreaMetropolitanâ
do porto.
Assim,a Energaia
darácontinuidade
à partìcipâção
e acompanhamento
em ConseÍhos
Eco_
Escolas,
bemcomoà dinãmização
de sessões
de esclarecimento
e promoção
de palestras
no
âmbitodasatividâdes
ìncluídas
no planodeAçãoìmplementado
em cadaescola.
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A gestãode energiâ,
querno setorpúbico querno setorprivado,
paramltigara
é essencial
pressão
ãmbiental
associadâ
à uti izãçãode energia,
em particular
atravésda reduçãodas
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emissõesde gãsesde efeito de estufa.Adicionalrnente,
o Governoportuguêstem vlndo a
egrsa. um conjuntoa argâdode diplomêscorn o obletivode promoverurna utìlizaçãorndí
eficienteda energia,atrãvésdo ãumentoda êficiênciâenergéticae do aumentonâ utiltzação
de energiasrenováveis,
como sãoexemploo SCÊ SistemaNacionalde CertÌficação
Energercê
e dã QualÌdêdedo Ar nterjornos Edifícios
(D€cretoLeÌne 78, 79e 80/2006,de 4 de abril)ou o
SGCIESistemade cestãodos Consumosnt€nstvos
de Energjê(DecretoLeina 71/2008,de 15
de abri ), ou êinda o programaR€nováveisna Hora (DecretoLei n.c 363/2007,de 2 de
novembro,republicadope o DecretoLeí n.e 118-A/2010,de 25 de outubro e DecretoLet nc
34/2011,dê 8 de março).
AÌndênestecontexto,o planoNacionâlde Açãopâraa Eficiênciã
Energétjca
(pNAEE),
aprovado
peâ Resoução do Conselhode Ministros n.e 8O/200S,refere na área dês nìedjdâs
a
pe o Estado,o Progrâmêde Certificãção
desenvolver
Energetica
de Edifícìos
do Estêdo,assm,
julgã se priorltárÍono curto prâzoê certificação
energéticãdo pâ.quede edifíciosmunicipars,
o
que poderá potenciarã futurã lntervençãoda agênciano sentido de pfomover projetos,
identificados
nestesprocessos,
que possamser criadoresde vêlorparãos municípios.
Sallentãse que o PNAEE
êbrangequatroáreasde carlztecnológjco:Trãnsportes,
Resioenctare
Serviços,Indústfiê e Estado,apresentandomúltiplas medidas que podem ser avo de
cãndidaturâê êpoio financeiropeio Fundode Eficlênciã
Energética,
o qua seráestãbelecldo
por diplomãlegÌslãtivo.
A Energaiairá acompanhãrnovosdesenvolvimentos,
nomeãdâmente
no programêdesignadopor Efi€iência
Energéticê
no Estadoque apresentaurn conjuntode
medjdasdirigidasaos edifíciose frotas de trênsportedo Estado,à lluminaçãopúbllcae a
negocÌação
centrallzâdâ
de energianâ administrêção
centrãle local,apostandona contratação
de empresãs
de serviçosenergéticos,
regimeidentificado
no prog.êmade Eficiênctâ
Enereét]ca
na AdminlstraçãoPúblicê- ECO.APe estabeecido pelo Decreto,Leina 29/2011,de 29 de

Adicionalmente
e no âmblto do PNAEE,o Fundode EficiênciãEnergética
(FEE),criado peto
Decreto-Leins 50/2010, de 20 de Maio, possibiita através de concursosespecíficos,
a
obtençãode finânciâmentopara prol-etos,nas áreês dos transportes,hâbitâção,servços,
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AGÊNCIA
DEENEÃcIA
Do sìJiL]AÁREÁMFIRc]PcLITÁNA
Dc poRic
indústriae serviçospúblicos,que contribudmparaè reduçâodo coneumo
finalde energia,de
modo energetícamenteeficientee otimizado_

assimsendo,
fazpartedo pranode atividades
daagência
parâo ânode 2013,darcontÌnuidade
ã prestação
de servÌçosna áreadâ certificação
energética
de edifíciose audìtoriasenerÊéti
assimcomo irá dar continuidade
à promoçãoe apoioêo desenvolvimênto
de prol.etos
candidaturas
nasareasdearuaçào
da EnerBaia.

PLANODTATIVIDADES
E ORçAMENTO
2013
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INFORMAçÃO
E COMUNICAçÃO
O ano de 2012 foi marcâdopela implementãção
de uma estratégiade comunjcação
coesae
adaptadaàs necessidâdes
dâ Energaia,visândo a divulgação,informâção,promoção da
pârticipaçãoe sensibillzação
dãs pârtes interessadâs
para âs atividadese êcontecimentos

relevantes
dãAgência.
A vertentêvisuâldestaestratégia
passou
pelacriâção
de um novowebsite(bilingue
ponugu
- inglês),
disponível
no finãlde 2011,em consonâncÌâ
com a novaimâgemda Energaia.
Esta
novaimagemfoi desenvolvida
no seguimento
do ãlargamento
territorialda agência
ondese
procurouuma imagemcorporativa
sóbria,simplesmasdeverasrepresentativa
da visãodê
Energaiâ,
expressãndo
dinamismo,
inovação
e proatividade
natemáticã
da sustentabitidade.
No seguimênto
da política
de comunÍcação
â Enêrgaiâ
irá utilizarês redessociais
(Fâcebook,
Linkêdln
e Ìwitter) bem comoo envioregulârde newsletters
comocanaìs
de comunicação
preferenciais,
podendoaindarecorrerà utilização
do e-maÌ1,
comunicados
de imprensâ
ou a
realÍzâção
de Seminários/
Workshops
subordinâdos
a temãsrelevântes
à suaáreadê atuação.
A Energaia
iráprocurar
adaptârã comunicação
às necessìdades
específÌcas
de cadâgrupoâlvo
de partesinteressadas,
nomêadamente
os Associados
Municipais,
Associados
NãoMunÌcipàis,
Agências
de Energia
Nacionais
e Internacionais,
quemanifestem
Empresâs
da áreae Cidâdãos
pelasatividades
interesse
daAgência.
Esteplanode comunÌcação
tem comoobjetivopromover
umamâiore melfìorinteração
com
as entidadese indivíduos
com quem a Energaia
potenciando
se relaciona,
â inìdteÍì e
reconhecimento
de umaorganìzação
commaisde umadécada
deexistência.
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O sectorresidencialé responsável
por uma parte sÍgnificâtiva
do consumode energiânos
territórios,e encerraem si um potencialde poLlpânça
muìtorelevânte,que poderácontrÌbuir
de formasignificativâ
paraa melhoriados indicâdores
glob"ir. Nurt" ront rto/).-J)
energéticos
âmbitode um protocolode colaboração,
a Energaia
vâi desenvolver
com o associêdo
c^Vr;Energia
um projetopilotode monitorização
dosconsumos
de energia
gáse água,em
elétrica,
50 habitações,
como objetivoúltimode identifÌcar
oportunidades
de redução
de consumos.
O projeto âssentará na filosofia NtLM (Nonlntrusjve Loqd Monito ng), apostando na
sÌmpiÍc'dêde
e bãixoinvestimentonecessários
à concretìzação
do projeto,esperando_se
que o
mesmopossavir a ser escalâdopara dimensõesbastantemaiores,em funçãodos resujtados
que se vennama obter nestaprimeirafase.
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EFICIÊNCIA
PARAO CIDADÃO
A participâção
doscÌdadãos
é absolutamente
essencíãl
em tudo aquiloquesãoos processos
de sustentabÌlidade
pof outroiado,o êÌualcontextode crisee de
e eficiência
nosterritófÌos.
aumentodoscustosdosrecursos
que se viveimpõeum grandeesforçosobreas
energéticos
famílías.
Nesse
sentido,
a Energâia
vâi desenvolver
um projetode comunicação
globalno seuterntorio
cle intervenção,
que tem como objetivofundâmentala prestaçãode algunsconselhossobre
comoutÌlizaros recursosenergéticos
de fofma maÌseficiente_
O projetoassentará
no enviobimestral
juntocom âs contasuij agua
dosreferidos
conselhos,
de cadâmunicípio,
que possavir a representar
e esperâ-se
um contributorelevante
paraa
redução
dosconsümos
de energiae respetivos
custosparaa população,
âssimcomoparaos
iôdicadores
energéticos
e de emissões
do território.
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ATIVIDADE
PROSPETIVA
A aquisÌção
e desenvolvimento
de novêscompetências
e conhecimento
nos domíniosda
Energìa
e Ambiente
têm sidoumaconstante
naestratégiâ
da Energaia.
Destaforma,ã Agência
tem orientado
ã suaestrãtégiâ
no sentidode Ìntervìre cooperarem projetoscom impacto
para o desenvolvimento
vocãcionados
e competitividade
têrritorial.EstrategÍcamen'éla
Energaiasempreestudounovasoportunidades
de pârceríae cooperação
com o
entidadespúblicase privadãsbem como formâs alternativasde financtamenÌo,
proletos
nomeadamente,
quecontemplem
candidêturas
a fundoscomunitários.
Conscientes
do desafioacrescido,
resultante
do alãrgamento
da suaabrangência
territorial,
â
Energâiâ
Ìrá continuârduranteo âno de 2013,a procurârparcerias
e oportunldâdes
de
participação
em projetos
inovadores
no âmbitodo Ambiente
e Eneraia.
Fm termosdê fìnanciamento,
e à semelhânça
do que tem vindoâ ser feito,procurãrse,á
enquadrarprojetosem linhasde financiamento
do 7s programa-euadro
pilar
2007-2013,
parâa estratégiâ
fundâmental
de crescimento
económico
e criaçãode empregona Europa,
bemcomoatravés
de oLrtros
mecanismos
qLlepossam
e progrâmãs
defÌnãnciamento
surgir.
Finalmente
e comoformade continuara ser um pãrceiroestratégico
paraos Municípìos
persistirá
assocíados,
a Energaia
no apojoà formaçãocontínuada suê equipade recursos
humanos
em áreâsreÌâcionadâs
coma suêatividade.
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