Comunicado de Imprensa
Caldas da Rainha, 11 de setembro de 2015

OesteSustentável apoia Escola Profissional Agrícola
Fernando Barros Leal premiada no projecto “Young
Energy Leaders”

Legenda da foto: da esquerda para a direita – Francisco Simões (OesteSustentável); Luís Carlos Lopes (Director EPAFBL);
Rogério Ivan (Director Executivo OesteSustentável); Prof. Ana Paula Monteiro (EPAFBL); Margarida Calvão (YEL); atrás Prof.
Margarida Feliciano (EPAFBL); Prof. Cristina Ferreira (EPAFBL); e Prof. Tânia César (EPAFBL)

Concurso promovido pela RNAE - Associação das Agências de Energia e Ambiente (Rede
Nacional) contou com o apoio da Agência Regional de Energia e Ambiente do Oeste –
OesteSustentável e premiou a Escola Profissional Agrícola Fernando Barros Leal com a
aplicação de pequenas medidas de eficiência energética.
A OesteSustentável apadrinhou, no passado dia 09 de setembro, a entrega do prémio de finalista no
projecto “YEL - Young Energy Leaders”, à Escola Profissional Agrícola Fernando Barros Leal, em Torres
Vedras.
Este foi um projeto dedicado aos alunos do Ensino Secundário e do Ensino Profissional em todo o
território português, que ocorreu durante o período letivo de 2014-2015, onde o objetivo principal foi
sensibilizar os jovens adolescentes portugueses para serem embaixadores da eficiência energética e das
alterações climáticas visando uma mudança de comportamentos dos seus colegas, das suas
comunidades e das suas famílias.
A OesteSustentável através do diagnóstico energético realizado com os alunos irá nas próximas semanas
definir as medidas de eficiência energética a aplicar no âmbito deste prémio.
###

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

Sobre o YEL - O YEL é um projeto da RNAE – Associação das Agências de Energia e Ambiente, Rede Nacional, que
resulta de uma medida financiada no âmbito do Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia Elétrica
(PPEC), aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).
Para além da OesteSustentável na região Oeste, conta também com a parceria institucional do BCSD Portugal
(Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável), da APA (Agência Portuguesa do Ambiente), da ADENE
(Agência para a Energia) e da Comissão Nacional da UNESCO.
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.
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