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DIA MUNDIAL DO AMBIENTE – 5 DE JUNHO DE 2009 

ESPAÇO ENERGIA - AMBIENTE 

 

RESUMO: 

No dia 11 de Julho de 2009 abrirá em Lisboa o Espaço Energia-Ambiente, na Rua dos 

Fanqueiros, 40. Aqui serão divulgadas as boas práticas na área de energia e ambiente,  

disponibilizado apoio ao cidadão nestas áreas, nomeadamente, na Certificação Energética de 

Edifícios. Este novo serviço estará instalado numa loja cedida pela Câmara Municipal de 

Lisboa e será dinamizado pela Lisboa E-Nova em parceria, entre outros Associados da Lisboa 

E-Nova, com a ADENE – Agência para a Energia, a APA – Agência Portuguesa do Ambiente.  

 

SUMÁRIO EXECUTIVO: 

A Lisboa E-Nova pretende abrir o Espaço Energia-Ambiente ao público, através de uma 

parceria com os associados ADENE – Agência para a Energia e APA – Agência Portuguesa do 

Ambiente, e acolhendo todos os restantes associados da Lisboa E-Nova a participar 

activamente na divulgação de boas práticas e projectos, através da disponibilização de 

informação relevante para o cidadão.  

 

Este Espaço, cedido pela Câmara Municipal de Lisboa, localiza-se na Rua dos Fanqueiros, 40 

e pretende-se que seja um espaço acolhedor e dinâmico, onde haja um atendimento 

personalizado, seja disponibilizada informação e sensibilizado o cidadão para o tema do 

desempenho energético ambiental da cidade e da certificação energética de edifícios, 

introduzindo as boas práticas e a alteração de atitudes e comportamentos rumo ao 

desenvolvimento sustentável. 

 

Para além do atendimento ao público, está previsto a existência de um espaço Internet (com 2 

computadores) e de acesso a informação sobre o desempenho energético-ambiental da cidade 

de Lisboa. Adicionalmente, haverá uma zona “lounge” onde as pessoas poderão sentar-se e 

consultar revistas e publicações existentes. 

 

No seguimento da obrigatoriedade do Sistema de Certificação Energética e da Qualidade do Ar 

Interior nos Edifícios (SCE), e sendo a ADENE a entidade responsável pela Certificação 

Energética de Edifícios, este espaço funcionará também como um local de informação ao 

público em geral sobre o Sistema em vigor, apoiando o cidadão e dando apoio técnico aos 

peritos qualificados. 
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