Comunicado de Imprensa
Caldas da Rainha, 10 de março de 2015

OesteSustentável abre vagas para curso de “Gestores
Municipais de Energia”
Até ao dia 12 de março, a OesteSustentável tem cerca de 30 vagas para o curso de formação
avançada para responsáveis pela gestão de instalações e equipamentos municipais que
detenham qualificações académicas ou formação de base em áreas conexas à energia dos 12
municípios que integram a Comunidade Intermunicipal do Oeste – OesteCIM e do Município
de Odivelas.
A OesteSustentável – Agência Regional de Energia e Ambiente do Oeste em parceria com a ADENE Agência para a Energia e com a RNAE - Associação das Agências de Energia e Ambiente tem neste
momento 30 vagas para capacitar técnicos municipais dos 12 municípios da região Oeste e o Município
de Odivelas, no âmbito da medida “Gestores Municipais de Energia” financiada pelo PPEC da ERSE.
A medida “GME – Gestores Municipais de Energia” visa promover a melhoria da eficiência no consumo
de energia elétrica em equipamentos e serviços sob a gestão da administração local autárquica, através
da formação e capacitação de gestores municipais de energia, durante quatro dias com uma carga horária
de 28 horas, direcionado às necessidades energéticas dos edifícios municipais.
Com esta medida, a OesteSustentável pretende capacitar os municípios da região Oeste e o Município de
Odivelas com noções de base que permitiram apoiar o processo de decisão em medidas, políticas e
estratégias municipais para a energia e para um melhor uso eficiente desta.
Estas ações de formação permitem responder aos novos desafios da energia sustentável no âmbito dos
financiamentos do Portugal 2020, contribuindo também para o previsto no Programa de Eficiência
Energética na Administração Pública — ECO.AP, que constitui um instrumento de execução do PNAEE –
Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética.
A medida "Gestores Municipais de Energia " é promovida pela ADENE - Agência para a Energia, tendo a
OesteSustentável responsabilidade de coordenação na região Oeste, no âmbito do Plano de Promoção da
Eficiência no Consumo de energia elétrica (PPEC 2013-2014), aprovado pela ERSE - Entidade Reguladora
dos Serviços Energéticos.
###
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.

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

