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1 Comunidade Intermunicipal  
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A RUCI da Comunidade Intermunicipal da Região de 
Aveiro, visa desenvolver uma estratégia de 
cooperação comum, intermunicipal e 
interinstitucional, para a construção, consolidação 
e a articulação de sinergias de desenvolvimento 
sustentável. 
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A Agência tem como objetivo contribuir para a difusão de 
conhecimento, a identificação e promoção de 
oportunidades relacionadas com os diversos eixos 
temáticos na Região de Aveiro, geradoras de crescimento 
económico e criação de postos de trabalho – uma região 
de Excelência. 
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30.901 visualizações 



 

CENTRO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO AUTÁRQUICA 
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“Medir para (bem) gerir” 
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“Medir para (bem) gerir” 

Auditorias energéticas a edifícios municipais 

Intervenções para melhoria do 
desempenho energético 

Instalação de contadores 
(Energia, gás e água) 
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“Medir para (bem) gerir” 

Auditorias energéticas a edifícios municipais 

CIRA Estarreja Murtosa Albergaria Ílhavo 
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Instalação de contadores (Energia, gás e água) 

“Medir para (bem) gerir” 

Águeda Aveiro Oliveira do Bairro Ovar Sever do Vouga Vagos Anadia 
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Intervenções para melhoria do desempenho energético 

Entrega de redutores de caudal 

“Medir para (bem) gerir” 
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https://www.youtube.com/watch?v=Ff76D8e3Tk4


Aderir ao Pacto de Autarcas 
 

Compromisso de reduzir até 2020  
pelo menos 20% das emissões de CO2  
e aumentar a eficiência energética. 
 

Integrar um movimento europeu  
que reúne já mais de 5 mil cidades e vilas 
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    Pacto de Autarcas 
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    Pacto de Autarcas | Plano de Ação para a Energia Sustentável 
 

 

CENTRO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO AUTÁRQUICA 
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    Pacto de Autarcas | Plano de Ação para a Energia Sustentável 
 
 

• 11 municípios 

• Poupança de CO2: 372.697 tCO2/ano 

• Redução do consumo de energia: 1.289.391.762 kWh/ano 

• Redução na fatura: 172.736.379 €/ano 
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Pacto de Autarcas | 33 Benchmark de Excelência  
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EVENTOS 
www.regiaosustentavel.com 

 

3 Seminários  

4 Workshops  

Diversas ações de 
Formação  

Dias temáticos 
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51 oradores 

~ 700 participantes 



Semana Europeia da Mobilidade e Dia Europeu sem Carros 
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http://www.youtube.com/watch?v=KUSBEeEQOvw


Formação técnica 

www.regiaosustentavel.com 
 
 



 
 

 

 

 

 

Formação de Gestores Municipais de 

Energia (24h) 

 Identificação de oportunidades de melhoria de 
eficiência;  

 O acompanhamento de contratos de eficiência 
energética através de implementação de Planos de 
Verificação e Medição; 

 Adquirir e/ou reforçar o grau de conhecimento em 
energias renováveis direcionadas para a produção de 
eletricidade; 

 Adotar estratégias de redução de consumos de energia 
elétrica, através de boas práticas adquiridas na 
formação. 
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ESCOLAS SUSTENTÁVEIS 
http://escolasustentavel.regiaosustentavel.pt/ 
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51 escolas envolvidas 
 
 
 
   Realizadas + 1000 iniciativas 
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3000 alunos 
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E porque nunca é demais (re)lembrar … 
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 
‘O desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da 
geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações 
futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades, 
significa possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, atinjam 
um nível satisfatório de desenvolvimento social e económico e 
de realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo tempo, 
um uso razoável dos recursos da terra e preservando as 
espécies e os habitats naturais’ 
 

In: Relatório de Brundtland 
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2020 
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11 Municípios 
 
1 Comunidade Intermunicipal  
 
1 Projeto de Sustentabilidade 
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1 equipa intermunicipal 
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Obrigada! 

celia.laranjeira@cm-agueda.pt 
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