
 

 

NOTA DE IMPRENSA 

 

Bombarral debate soluções estratégicas para a Sustentabilidade 
Energética 

Decorreu no passado dia 15 de Março, no Município do Bombarral, o Workshop Regiões 

Sustentáveis, realizado numa cooperação entre a OesteSustentável, Agência Regional de 

Energia e Ambiente do Oeste e o Instituto de Engenharia Mecânica do IST (IDMEC-IST) e com o 

apoio da OesteCIM, Comunidade Intermunicipal do Oeste e da Câmara Municipal do 

Bombarral. 

Organizado no âmbito do Projeto ENNEREG - Regiões na construção do caminho para uma 

Europa da Energia Sustentável, este é um projeto Europeu financiado pelo Programa Energia 

Inteligente Europa e tem como objetivo inspirar as Regiões da União Europeia a aceitarem os 

desafios de atingir ou superar as metas de clima e energia 20-20-20. O projeto ENNEREG visa 

estabelecer uma rede de regiões em toda a Europa – Regiões 202020 – para a produção de 

Planos de Ação para a Energia Sustentável Regionais (PAES) e implementação de Projetos de 

Energia Sustentável (PES).  

A Região do Oeste, através da OesteSustentável, associou-se recentemente a este projeto, 

tendo assim acesso à informação relativa aos PES desenvolvidos nas Regiões Europeias 

parceiras do ENNEREG. 

Participaram no evento mais de 80 pessoas, entre as quais Presidentes de Municípios, 

membros do executivo e técnicos de diversos Municípios e Juntas de Freguesias. Foram 

apresentados vários projetos europeus, bem como os restantes projetos de sustentabilidade 

energética com parceiros portugueses e casos de sucesso; Contando também com a 

participação de entidades nacionais como a Associação Nacional de Municípios, RNAE, Rede 

Nacional de Agências de Energia, Agências de Energia e institutos de investigação, foi ainda 

discutido o papel das diferentes redes municipais e regionais nesta temática a apresentadas as 

abordagens atualmente em curso em municípios portugueses. Com uma intervenção em 

direto de Bruxelas através de teleconferência, foram também abordadas as diferentes formas 

de financiamento que existem para este tipo de projetos. 

 


