Comunicado à Imprensa
XI Assembleia Geral da OesteSustentável aprova Plano
de Atividades e Orçamento 2015
A Assembleia Geral da Agência Regional de Energia e Ambiente do Oeste - OesteSustentável reunida em
Caldas da Rainha aprovou no passado dia 12 de janeiro, o Plano de Actividades e Orçamento para 2015
por unanimidade.
Tendo apresentado as actividades propostas para 2015, Rogério Ivan, Director Executivo da
OesteSustentável, entre diversos projectos destacou a importância da implementação das medidas
consideradas nos Planos de Acção para a Sustentabilidade Energética, que visam o cumprimento da
meta de redução de mais de 20% das emissões de 2009 de GEE (gases com efeito de estufa) até 2020 e
que vão de encontro ao Pacto de Autarcas, um compromisso europeu que conta com mais de 2000
municípios signatários, significando tal, reduções não apenas das emissões, mas também de custos com
energia.
Humberto da Silva Marques, Presidente do Conselho de Administração realçou, por outro lado, que este
Plano de Actividades atendeu à circunstância dos novos desafios da economia verde e assenta nos
quatro eixos estratégicos e prioritários de acção: Planeamento Energético e Sustentabilidade; Eficiência
Energética e Fontes de Energia Renovável; Transportes: Mobilidade Sustentável; e Educação criativa
para a Sustentabilidade, reflectindo a estratégia e visão adoptada desde a implementação da Agência.
Destacou também que um dos maiores desafios imperará na obtenção das necessárias fontes de
financiamento direccionadas para o baixo carbono, focadas não apenas em instituições públicas mas
também em empresas.
Dando um grande enfoque na área de educação e área de transportes e mobilidade sustentável
(responsável por 40% do consumo de energia final no Oeste), e alinhando com os eixos de actuação, o
mesmo referiu que dar-se-á prioridade ao trabalho em cooperação e em articulação com os agentes
relevantes da Região.
Em resultado desta sessão, foi aprovada a criação de um grupo de trabalho na área dos transportes,
manifestando especial atenção para eventuais candidaturas conjuntas a financiamento europeu nesse
âmbito.

Caldas da Rainha, 20 de janeiro de 2015.

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

