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Mapa Resumo do Plano de Actividades de 2007            
 

Área Projecto Objectivos 
 

Resultados Expectáveis 
 

Parceiros 

Estratégia Energético-
Ambiental para Lisboa  

Definir a Proposta de 
Estratégia 
Energético–Ambiental 
para a Cidade de 
Lisboa. 

 

Definição dos indicadores e 
metas de desempenho 
energético-ambiental, que 
apoiarão o desenvolvimento 
das estratégias e políticas 
locais, regionais, nacionais.  
 

CML, EPUL, 
EDP, 
Lisboagás 
GDL,CARRIS 
EPAL 
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Operacionalização de 
Boas Práticas nos 
Instrumentos de 
Planeamento Urbano  

Promover o 
alargamento de boas 
práticas e introduzir 
incentivos que 
conduzem a um 
melhor desempenho 
energético-ambiental 
da cidade. 

 

Curso de Formação para a 
Direcção Municipal de 
Planeamento Urbano. 
Colaboração no 
desenvolvimento da check 
list, dos incentivos e do 
regulamento municipal 
para a incentivo às boas 
práticas.  
 

CML 

Energia Eólica para 
Lisboa 

 

Estudo de viabilidade 
técnica e económica 
para a valorização da 
energia renovável do 
vento no Concelho de 
Lisboa. 
 

Avaliação do potencial 
eólico de Lisboa. 
Promoção de projectos 
eólicos em contexto urbano.  

CML e EDP 

Construção 
Sustentável para 
Lisboa em 
colaboração com a 
EPUL 

Promover de forma 
transversal a 
implementação das 
melhores tecnologias 
disponíveis para a 
optimização do 
desempenho 
energético 
-ambiental de novos 
edifícios da EPUL. 

Demonstrar, através da 
monitorização dos edifícios 
realizados, que incorporam 
as boas práticas, que o 
cumprimento das metas de 
desempenho energético-
ambiental lançadas no âmbito 
da Estratégia Energético-
Ambiental é alcançável.   

EPUL 

Reabilitação 
Sustentável em 
colaboração com 
Câmara Municipal de 
Lisboa 

Promover de forma 
transversal a 
implementação das 
melhores tecnologias 
disponíveis para a 
optimização do 
desempenho 
energético 
-ambiental de 
edifícios a reabilitar 
pela CML.  

Demonstrar, através da 
monitorização dos edifícios 
intervencionados, que 
incorporam as boas práticas, 
que o cumprimento das 
metas de desempenho 
energético-ambiental lançadas 
no âmbito da Estratégia 
Energético-Ambiental é 
alcançável. 

CML 

Optimização do 
Desempenho 
Energético-Ambiental 
de Edifícios de 
Serviços 

Caracterizar e 
quantificar o 
desempenho 
energético-ambiental 
dos edifícios de 
serviços em Lisboa.  
Operacionalizar as 
medidas de 
optimização deste 
desempenho, 
envolvendo os 
actores relevantes. 

Com base nos dados 
recolhidos, divulgar as 
oportunidades de intervenção 
que conduzem ao aumento 
da salubridade, do conforto 
e à utilização racional dos 
recursos, fáceis de 
implementar, replicar e com 
uma relação custo-benefício 
favorável.  

CML 
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Água Quente Solar 
para Lisboa 

Aumentar a eficiência 
energética de 
sistemas de 
aquecimento da água 
quente para consumo 
doméstico através do 
recurso a colectores 
solares térmicos. 

Proposta de medidas que 
permitam agilizar os 
processos conducentes à 
boa integração de sistemas 
solares térmicos.   

CML, EDP, 
Galpenergia, 
SGPS, EPAL 
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Redução da Procura 
de Água Potável 

Promoção do uso 
eficiente da água e 
do uso de 
dispositivos e 
equipamentos 
eficientes.  

 

Dossier de boas práticas 
no consumo de água e 
dinamização de acções de 
consciencialização e 
divulgação junto do 
consumidor final.  
 

CML, IRAR, 
INAG, 
CCDR-LVT, 
EPAL, 
Galpenergia, 
SGPS, DECO 

Redes Locais de Água 
Secundária 

Sensibilizar o 
mercado para a 
utilização de sistemas 
de reutilização de 
águas pluviais e 
águas cinzentas.  

 

Avaliação da possibilidade de 
criação de redes de água 
secundária na cidade, com 
vista a reduzir a procura de 
água potável em Lisboa e 
promover a utilização de 
águas recicladas.   
 

CML, IRAR 

INAG, EPAL, 

SIMTEJO e 

Parque EXPO 

 

Redução da Procura 
de Energia 

Redução da procura 
de energia através da 
promoção do uso 
eficiente da energia e 
uso de tecnologias e 
equipamentos 
energeticamente 
eficientes.  

Consciencialização da 
necessidade de mudança 
das práticas no consumo de 
energia comuns, através da 
aplicação de medidas fáceis 
de implementar, replicar e 
com uma relação custo-
benefício favorável.  

CML, EDP, 

Galpenergia, 

SGPS, DECO 

Quercus, 

entre outros. 

 

Redução e Valorização 
de Resíduos 

 

Redução da produção 
de resíduos e 
promoção de 
soluções de 
valorização dos 
materiais e 
optimização do 
transporte de 
resíduos.  
 

Promover a criação de 
fileiras para a valorização 
de resíduos e a alteração de 
comportamentos dos cidadãos 
no sentido de separar os 
resíduos na origem e criar 
condições para diminuir a 
quantidade de resíduos 

CML, IST, 

Valorsul, 

APL, entre 

outros. 
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Certificação 
Energética de Edifícios 

 

Apoiar a 
implementação dos 
regulamentos sobre o 
desempenho 
energético dos 
edifícios e a 
regulamentação para 
o Sistema Nacional 
de Certificação 
Energética e da 
Qualidade do Ar 
Interior nos Edifícios.  
 

Apoio à criação do 
certificado energético dos 
edifícios e licenças de 
utilização basedas no 
desempenho energético-
ambiental do edifício.  

CML 

Veículos Mais Amigos 
do Ambiente 

Promoção da adopção 
de Veículos mais 
Amigos do Ambiente 
na frota de veículos 
da CML.  

Ferramenta de apoio à 
decisão na escolha de 
veículos em situação de 
renovação de frotas da CML. 
Proposta de introdução de 
sistema de certificação 
energético-ambiental de 
veículos. 

 

CML, Honda, 
Salvador 
Caetano, 
SGPS, EDP, 
Siemens, 
Galpenergia, 
EMEL, 
Chronopost 
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STARBUS - Promoting 
sustainable energetic 
pathways for buses' 
fleets 

 

Promover vias 
alternativas para os 
autocarros na Europa 
e, potencialmente 
para a frota de 
veículos.  
 

Desenvolvimento de 
software de apoio à 
renovação de frotas de 
autocarros. 
  

ADEME, 
CRES, CRMT 
BR, RATP, 
CETE, ENEA, 
KAPE. 



 3 

Página na Internet da 
Lisboa E-Nova 

 

Actualização contínua 
e desenvolvimento de 
novas áreas 
Newsletter mensal 
Nova área com 
informação sobre 
regulamentos e 
disposições legais. 
 

Evidencia a imagem da 
Agência junto dos seus 
públicos alvo apresentando 
todas as informações e 
actividades da Agência tendo 
como base uma óptica de 
transparência.  

 

Acções de 
Informação, 
Sensibilização e 
Demonstração de 
Boas Práticas 

Organização/participa
ção em conferências 
e exposições. 
Desenvolvimento de 
um programa de 
comunicação e 
sensibilização sobre 
as áreas de actuação, 
desenvolvidas com os 
meios de 
comunicação social e 
dirigidas a diversos 
públicos-alvo 

2 Conferências 
1 Exposição 
Acções com os meios de 
comunicação social no âmbito 
das áreas de actuação da 
Lisboa E-Nova 
Publicação de 
folhetos/brochuras sobre 
as actividades da Lisboa E-
Nova, 2 Visitas de 
Demonstração de Boas 
Práticas implementadas à 
escala do Planeamento 
Urbano e da Construção e 
Infra-Estruturas 
Avaliação periódica do 
desempenho do projecto 

CML, INH, 
British 
Council, 
Embaixada 
do Reino 
Unido, Jornal 
Arquitectura
s, Impactus, 
Metropolitan
o de Lisboa 

Acções de Formação 

 

A Lisboa E-Nova 
organizará acções de 
formação para os 
actores relevantes da 
cidade com o 
objectivo de alargar 
boas práticas nas 
áreas de intervenção 
da Lisboa E-Nova: 
Planeamento Urbano, 
Construção e Infra-
Estruturas, Gestão 
Urbana e Mobilidade. 
 

5 Workshops relacionados 
com o desempenho 
energético-ambiental e com 
os Projectos de Intervenção  
8 Sessões Ponto de 
Encontro 
6 Debates Temáticos  
Avaliação periódica do 
desempenho do projecto 

CML, 
Impactus, 
Jornal 
Arquitectura
s e Portal 
Energias 
Renováveis 
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Espaço Lisboa E-Nova 

 

Disponibilizar 
informação e 
sensibilizar o 
cidadão, dinamizando 
a introdução de boas 
práticas do ponto de 
vista energético-
ambiental e a 
alteração de atitudes 
e comportamentos 
rumo ao 
desenvolvimento 
sustentável. 
 

Desenvolvimento de uma 
estratégia de dinamização do 
Espaço Lisboa E-Nova em 
colaboração com o 
Departamento de Educação e 
Sensibilização Ambiental da 
CML 
Avaliação periódica do 
desempenho do projecto 

CML 

 


