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A OesteSustentável - Agência Regional de Energia e Ambiente do Oeste em parceria com a 

OesteCIM - Comunidade Intermunicipal do Oeste organizou nos dias 9 e 10 de julho, a 

Convenção “Low Carbon de um OesteSustentável“ - Desafios e Oportunidades, na sede da 

OesteCIM, em Caldas da Rainha. 

Depois de um primeiro dia de convenção em que foram apresentados os Planos de Ação para a 

Sustentabilidade Energética do Oeste (SEAP’s) dos Municípios da Região Oeste, assim como o 

de outros em fase de implementação, foram debatidos e ajustados pelos técnicos dos 

municípios presentes, as medidas prioritárias para cada um dos municípios.  

Os trabalhos do segundo dia começaram pela apresentação aos representantes municipais dos 

resultados do dia anterior, tendo estes ajustado e por consequência acordado as medidas que 

deverão compor os respetivos SEAP’s. Foi de seguida apresentado o Observatório Low Carbon 

(Observatório de Energia e Ambiente dos Municípios Associados da OesteSustentável), 

sublinhando-se o seu papel na monitorização da aplicação e adaptação das medidas 

constantes nos SEAP’s, num almejado objetivo de desenvolvimento sustentável, suportado 

num crescimento económico e numa qualificação ambiental, numa perspetiva de ação local 

com uma consciência global. 
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Foram posteriormente apresentados diversos mecanismos de financiamento, incentivos e 

oportunidades na área da eco-eficiência e energia que possibilitarão a implementação destas 

medidas. 

O evento concluiu-se com a entrega de um certificado de compensação das emissões 

associadas a este evento a cada um dos autarcas, tendo sido posteriormente assinado o Pacto 

Low Carbon para a Sustentabilidade Energética dos Municípios Associados da 

OesteSustentável.  

No discurso de encerramento, o Eng.º Humberto Marques, Presidente do Conselho de 

Administração da OesteSustentável agradeceu à equipa da OesteSustentável, OesteCIM e 

técnicos municipais, mencionando que este é o resultado de um longo caminho, iniciado com a 

elaboração da matriz energética e carbónica da região, destacando também que este “…foi 

hoje um sinal de grande visão para o futuro…” e concluindo mencionando que a região 

assumiu esse compromisso, para uma melhor equidade e coesão territorial, afirmando que “É 

o início de um longo caminho e um caminho feito com um compromisso.” 

 

Caldas da Rainha, 15 de julho de 2014. 
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