


A LISBOA E-NOVA

A Lisboa E-Nova – Agência de Energia e Ambiente de Lisboa é uma associação de direito privado sem
fins lucrativos que tem como finalidade promover o desenvolvimento sustentável de Lisboa e respetiva
área metropolitana. Ao assumir-se como um ator chave na prossecução dos objetivos nacionais e
internacionais de energia e clima para 2030 e 2050, a Lisboa E-Nova desenvolve a sua atividade em três
grandes áreas:

A Lisboa E-Nova possui uma equipa multidisciplinar com competências em diversas áreas de
conhecimento e vasta experiência na participação em projetos europeus de inovação que têm
permitido transpor para a cidade as melhores e mais avançadas práticas na definição da estratégia
e políticas de sustentabilidade, resiliência ambiental, social e económica.



ASSOCIADOS



AS ÁREAS DE ATUAÇÃO



• Planos Energético-ambientais e Planos de Ação de Energia Sustentável - Pacto de Autarcas para o Clima
e Energia (aplicável a Municípios);

• Estudos de eficiência energética, incluindo análise de tarifários, potências e consumos, planos de
racionalização energética, diagnósticos energéticos;

• Avaliação do Potencial de Implementação de unidades de produção descentralizada de energia (Unidade
de Pequena Produção (UPP), Unidades de Produção para Autoconsumo (UPAC);

• Apoio à elaboração de programas de concurso, projetos e cadernos de encargos;
• Criação de parcerias com empresas e organizações a nível local, nacional e internacional, para o

desenvolvimento de projetos europeus;

COMPETÊNCIAS

• Campanhas de informação e visitas guiadas para profissionais;
• Organização de conferências, workshops e seminários;
• Desenvolvimento e gestão de campanhas de informação e sensibilização;

Consultoria e Assistência Técnica

Formação e capacitação

• Informação, treinamento e atualização para instituições local, técnicos e profissionais de energia e
ambiente

Comunicação



SER ASSOCIADO

Para além dos nossos associados poderem usufruir dos serviços que prestamos, oferecemos ainda:

• Representação em Assembleia Geral, órgão que integra grande número entidades de relevância
nacional ligados às mais diversas áreas de atuação da sociedade;

• Benefício direto nas sinergias criadas pela Agência e os seus associados, potenciando o contacto e
envolvimento entre si;

• Facilidade na disseminação de informação através da newsletter bimestral, dirigida a 10.000
subscritores, na sua maioria profissionais nas áreas da energia e ambiente;

• Prioridade de parceria em projetos estratégicos para a cidade;

• Redução no valor das entradas dos eventos promovidos pela Agência;

A Lisboa E-Nova trabalha continuamente no estabelecimento de parcerias e protocolos, pretendendo 
aumentar a sua influência e reforçar os serviços prestados aos seus associados .



Rua dos Fanqueiros, 38 – 2º Andar
1100-231 Lisboa
Telefone: 21 8847010
E-mail: info@lisboaenova.org
https://www.lisboaenova.org

CONTACTOS


