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De 18 a 20 de Maio reuniram-se em 
Almada representantes dos vários 
parceiros do projecto Best Energy. 

Este é um projecto europeu que pretende 
promover a eficiência energética e é 
financiado pelo programa ICT-PSP (Política 
de Apoio às Tecnologias de Informação 
e Comunicação) da Comissão Europeia, 
em que participam, além de Almada, 
outros municípios como San Sebastian 
(Espanha), Braunschweig (Alemanha), 
Viborg (Dinamarca) e Praga (República 
Checa) e universidades. 

A reunião, que teve por principal objectivo 
avaliar o progresso global do projecto, 
serviu também para dar a conhecer o 
sistema de telegestão de iluminação 
pública já instalado no Laranjeiro (Av. 
23 de Julho). Antes da entrada em 
funcionamento do sistema, elaborou-
se um inquérito a mais de 300 pessoas 
(entre residentes, condutores, visitantes 

Por uma iluminação pública
mais eficiente

Almada participou no IV Congresso 
Nacional das Cidades Educadoras, 
que decorreu em Lisboa, de 5 a 7 de 
Maio, subordinado ao tema “A Cidade 
Educadora e o Ambiente - Problemática 
Global, Respostas Locais”.

Este Congresso pretendeu reflectir 
e divulgar exemplos de boas práticas 
educativas desenvolvidas em municípios 
de todo o país na área do ambiente. Foi 
também um momento de partilha de 
propostas positivas que, partindo da acção 
local, contribuem para firmar atitudes e 
comportamentos individuais e colectivos.

A Câmara Municipal de Almada teve um 
papel importante no evento em questão, 
tendo participado em várias frentes: 
esteve presente na Mesa Redonda com 
Autarcas representantes da Rede Territorial 
Portuguesa e Rede Estatal Espanhola; 
deu apoio a várias escolas do concelho 
também presentes no evento; e interveio 
na preparação da Declaração das Cidades 

e ciclistas) nas imediações da Av. 23 de 
Julho, de forma a avaliar a percepção do 
público em relação à iluminação das ruas, 
e assim adequar a gestão do sistema às 
necessidades dos utilizadores. 

Este inquérito foi estendido à zona 
do paredão na Costa da Caparica, cuja 
iluminação será também intervencionada 
em todo o passeio marítimo, nas zonas de 

parque de estacionamento e rede 
viária. A fase de testes na Av. 23 
de Julho revelou redução superior 
a 43% do consumo energético só 
nos primeiros dias de operação. 
Para além deste local e da frente 
costeira da Costa da Caparica, 
este sistema está também em 
conclusão na Av. Bento Gonçalves, 
em Almada.

Além da telegestão, no âmbito 
da poupança de energia a Câmara 
está a adoptar  mais medidas em 
relação à  iluminação pública - ver 

notícia na pág. 06.

Mais informações:
AGENEAL - Agência Municipal de Energia 

de Almada    Tel. 21 272 23 80
ageneal@ageneal.pt
www.ageneal.pt
www.bestenergyproject.eu

Experiência de Almada em Educação Ambiental foi partilhada

Almada presente no Congresso 
Nacional das Cidades Educadoras

Educadoras para o Desenvolvimento 
Sustentável elaborada pelos municípios 
com responsabilidade de coordenação 
da Rede Portuguesa das Cidades 
Educadoras.

F o i  a i n d a  a p r e s e n t a d a  p e l o 
Departamento de Estratégia e Gestão 
Ambiental Sustentável da CMA uma 
comunicação no painel “A Educação 
para o Desenvolvimento Sustentável”, 

com o título “Da Campanha deite o 
lixo no lixo até à Agenda 21 da Criança: 
um percurso local de educação para a 
sustentabilidade”, onde se deu a conhecer 
o muito trabalho desenvolvido nesta área 
pelo Município, desde o princípio dos 
anos 80 até à actual Estratégia Local de 
Educação para a Sustentabilidade, e os 
desafios que se avizinham para o futuro.

A Festa Verde é uma das iniciativas que promove a educação ambiental

Especialistas reunidos em Almada


