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Proposta n.° 1115.12.2021

PLANO DE ACTIVIDADES E OR~AMENTO DA
AGENEAL PARA 0 ANO 2022

Considerando 0 artigo 16°, n.° 1, ahnea d) dos estatutos da AGENEAL, que define aigumas
des competéncias do Conseiho de Administraçao, nomeadamente a competéncia deste órgáo
social para elaborar a Proposta de Piano de Atividades e Orçamento Anual desta Agència, e
submetê-Io a discussao e votaçao da Assembieia Geral;

Considerando que a presente Proposta de Piano de Atividades e Orçamento para o Ano de
2022 foi objeto de consuita aos membros do Conseiho Técnico e Cientifico da AGENEAL, de
acordo corn o artigo 20°, n.° 4, alineas a) e b) dos referidos estatutos;

Considerando que a presente Proposta de Piano de Atividades e Qrçamento para o Ano de
2022 devera ser objeto de apreciaçáo e votaçao de todos Os associados em Assembieia Geral;

0 Conseiho de Adrninistraçao da AGENEAL delibera:

Aprovar a proposta anexa de Piano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2022,
para a submeter, posteriormente, a apreciaçao de todos os associados e a votação
pela Assembleia Gerai

Aimada, 15 de dezembro de 2021

Deiiberaçao:

Seguimento: Associados da AGENEAL

Conseiho Técnico-Cientifico
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Enquadramento
A presente proposta de atividades e orçamento da AGENEAL para 2022 foi preparada num periodo
de redefinição institucional e f,nanceira da agéncia.

Espera-se que em 2022 se estabilize a soiução juridica e formal para a reiação entre a AGENEAL
e Os seus associados, nomeadamente o Municipio de Aimada, e dote a agéncia com as condiçoes
para desenvoiver o seu trabaiho de apoio a transformação energetica e ambiental de Aimada.

Entre outras possibilidades, como o desenvoivimento das atividades atualmente realizadas pela
AGENEAL noutro figurino institucional, uma das soiuçoes em estudo passa pela retirada da
influéncia dominante do Municipio de Aimada sobre a agenda, tal como definida no Regime Juridico
da Atividade Empresarial Locale das Participaçoes Locais (Lei 50/2012, de 31 de agosto), por forma
a eliminar o impedimento atualmente existente a atribuição de financiamento a atividade da
AGENEAL sem ser por via da contratação pUbhca.

Esta soiução implicarA, por exemplo, a redistribuiçào da participação do Municipio de Aimada no
PatrimOnio Associativo Nominal da AGENEAL pelos restantes associados, pam a limitar a menos
de 50% do total.

Num momento em que se avizinham desafios tao compiexos e exigentes para a piena concretizaçâo
do Piano de Recuperaçào e Resillencia 2021-2026, alinhado com 0 Pacto Ecoiôgico Europeu e com
o Piano Nacionai Energia e Ciima 2021-2030 (PNEC 2030), o trabaiho desenvoivido pela AGENEAL
assume uma importância acrescida.

A AGENEAL continua a ser uma instituição necesséria para fazer face ao quadro de urgéncia para
reduzir os consumos de energia e as emissOes de gases corn efeito de estufa e limiter o aumento
da temperatura do Pianeta, agora reenquadrado pela pandemia Covid 19, que veio trazer novos
hãbitos e novos horizontes que vão no sentido de aceierar o processo de transiçao energética para
a descarbonização.

Nas páginas seguintes elencam-se as atividades e os projetos que a AGENEAL se propoe
desenvoiver ao longo de 2022, em articuiação com os seus associados, para a descarbonizacão e
aumento da resiliéncia chmática de Aimada.

Proposla do Plan o do Alivi ~des e Orç amonlo 2022
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Acao Climática para a Descarbonizacão e
Resiliência em Almada
A Ação Climatica assenta em duas componentes principals: a mitigapâo das emissOes de gases
corn efeito de estufa provocadas pela açâo antropogénica resultante, essencialmente, da quelma
de combustiveis fOsseis para o aproveitamento da sua energia, e a adaptayao as alteraçoes
climáticas provocadas pela açäo humana.

Pela sua natureza e missão estatutaria, a AGENEAL intervém, sobretudo, na componente de
mitigação, mas também na area da adaptaçao sempre que esta se cruza corn as questOes de uso
de energia.

A atuação da AGENEAL na ação climética para a descarbonização de Almada, estã expressa em

4 Eixos Principais:

1. Eficléncia energetica e energias renovaveis em edificios, serviços urbanos e indüstria

2. Mobilidade urbana sustentável e eflciente

3. Economia circular e espacos urbanos inteligentes

4. Mobilizacao da comunidade local para a acão climatica

Estas quatro areas de intervenção decorrem do perfll de consumo de energia em Almada e da
abordagem estratégica para a sua reduçao, que inclui o aprofundamento e a aplicação dos
conceitos de cidade inteligente, produtiva e circular, conforme preconizam Os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável das Naçoes Unidas (Agenda 2030).

Esta organizaçâo posiciona a agéncia para ajudar o seu leque de associados e parceiros a
responder afirmativamente aos complexos e exigentes desafios que o processo de
descarbonização coloca a comunidade local — renovados neste tempo de pandemia,
nomeadamente através do Piano de Recuperação e Resiliéncia 2021 -2026 — em perfeito
alinharnento corn o Pacto EcoiOgico Europeu e o Piano Nacional Energia e Clima 2021-2030 (PNEC
2030), que alias explicita e valoriza o papel das agencias de energia locais.

“As agéncias locais de energia e clima, face a sua proximidade com os agentes locals
e os cidadãos, afiguram-se como entidades fundamentals para promover, numa logica
local, o desenvolvimento sustentável da(s) area(s) onde se inserem, assumindo-se como
atores chave ao nivel local para a prossecucao dos objetivos nacionais (...)“

Nos pontos seguintes listam-se as atividades e os projetos que a AGENEAL se propOe desenvolver
em 2022, em cada urn destes 4 eixos de atuaçäo.

Proposta do Ptano do Atividades e Orcamento 2022
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1. Eficiencia energética e energias renováveis em
edifIcios, serviços urbanos e indUstria

1.1 Eficiencia energética e energias renovàveis em edificios

Apoio tecnico a conceção de novos edificios e a reabilitaçäo do edificado existente,
atraves da realizaçào de auditorias energeticas, estudos e identificaçao das melhores
tecnologias disponiveis para descarbonizar o funcionamento dos edificios, através do
aurnento da eficiencia energética e da substituição de fornias de energia provenientes
de fontes fOsseis, por formas de energia renováveis geradas localmente:
L. Edificio do Forum Municipal Romeu Correia: acompanhamento técnico da

intervenção “Eficiéncia Energética no Edificio do Forum Municipal Romeu Correia”,
cofinanciada pelo programa POR Lisboa 2020 (operação LISBOA-03-1203-
FEDER-000066);

Le Aconselhamento técnico para a melhoria da eficiencia energética de edificios e
instalaçbes desportivas municipais: sistemas solares térmicos, ilurninaçao,
envolvente, gestâo técnica centralizada;

L Realização de auditorias energéticas as instalaçoes dos associados: identificação
de medidas que suportem o processo de transição energética para alcançar a
neutralidade carbónica das atividades.

Apoio técnico é produçao de energia elétrica em edificios:
L Avaliaçao do potencial de inclusão de projetos no regime recente que consagra as

comunidades de energia renovãvel, tendo em conta possiveis sinergias corn a
populaçao escolar e Os bairros adjacentes;

L Prossecução do desenvolvimento do projeto “Escolas Solares de Almada”, que
preconiza a geração local de energia elétrica num conjunto de edificios do parque
escolar municipal em regime de autoconsurno;

L Desenvolvimento de estudos e apoio técnico a produção local de eletricidade ern
Almada: edificios e instalaçoes de associados e outras entidades;

Desenvolvimento do projeto europeu EMPOWER, More Carbon Reduction by
Dynamically Monitoring Energy Efficiency, cofinanciado a 85% pela Comissão
Europeia através do Programa INTERREG Europe.

Proposta do Piano do AlivE dades e Orçamento 2022
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Apoio a elaboração de candidaturas aos instrumentos financeiros AML 2030 e Piano
de Recuperaçao e Resiliencia 2021 — 2026 de projetos corn relevância local no
Dominio 2 “Sustentabilidade Ambiental e Alimentar e Mitigaçao e Riscos Naturais”
(Subdominio - Descarbonizaçäo e Transição Energetica; Subdominio - Adaptaçao
Climatica e Mitigaçao de Riscos; Subdominio - Economia Circular).

1.2 Eficiencia energética em serviços urbanos

• Apoio técnico ao processo de estabelecimento da futura concessão para “Distribuição
de Energia Elétrica em Baixa Tensão no Municipio de Almada”:
L Desenvolvimento de estudo para informar a posição do Municipio de Almada

relativamente a futura concessão, do ponto de vista juridico, financeiro e técnico.

• Apoio técnico a melhoria da eficiéncia energetica na rede de iluminaçâo püblica de
Almada, através da substituição por LED e expansâo do sistema de telegestão:
L Reformulação do processo ja elaborado ao abrigo do programa ECO-AP, pam

avaliar o interesse técnico e financeiro a luz das novas orientaçöes deste programa;

L Aconselhamento técnico e acompanhamento do processo de concurso que vier a
ser desenvolvido pela CMA;

• Apoio técnico a melhoria da eficiéncia energetica nas ETAR de Almada:
L Auditoria energetica e Acordo para a Reduçäo de Consumos de Energia da ETAR

da Mutela para Os prôximos 8 anos, a celebrar ao abrigo do SGCIE, Sistema de
Gestao dos Consumos Intensivos de Energia, gerido pela ADENE.

L Auditoria energetica a ETAR da Quinta da Bomba, ao abrigo do SGCIE.

1.3 Aplicacao do Sistema Nacional de Certificaçao Energética de
Edificios no concelho de Almada

• Acompanhamento técnico do processo de certificaçao energética de edificios
municipais e de outros associados.

• Desenvolvimento de açOes de formaçao e esciarecimento técnico sobre o SCE e
sistema de etiquetagem CLASSE+.

• Promoção da adoçao da Norma ISO 50001:2018, sobre Sisternas de Gestao de
Energia: pelos associados da AGENEAL, em parceira corn o Instituto Portugués da
Qualidade.

Proposia do Piano do A hyidades a Orcameni 0 2022
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2. Mobilidade Urbana Sustentável e Eficiente

2.1 Projetos para a eco-mobilidade em Almada

• Desenvoivirnento do projeto europeu SPROUT, Sustainable Policy RespOnse to Urban
mobility Transition, financiado pela Comissao Europeia a 100% atraves do Prograrna
Horizonte 2020.
L De entre o trabaiho a realizar em 2022, destaca-se a avaiiação da adaptação e

transferibilidade de medidas de mobilidade sustentavei de outras cidades parceiras
para Almada, em conjunto Os associados operadores de transportes pUblicos, FCT
NOVA, WEMOB, CMA, entre outros:

1. Kalisz: Gestao dinarnica e em tempo real de operaçoes de cargas e descargas,
incluindo planearnento e reserva de locals prOprios (logIstica reforçada corn
ferramentas loT)

2. Valencia: Cacifos inteligentes para recoiha de encomendas (smart parcel
lockers), localizados em interfaces intermodais

3. Budapeste: Criação de pontos de micrornobilidade

• Apoio técnico e administrativo ao desenvolvimento do projeto europeu RESOLVE+,
Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy, cofinanciado
pela Comissão Europeia através do Prograrna INTERREG Europe, de que a CMA e
parceira.

• Estudo e apoio técnico ao desenvolvimento de processos de eco-logistica urbana em
Almada, corn atualizaçao do Piano de Logistica Urbana Sustentavel de Almada que foi
eiaborado corn a participaçâo da AGENEAL.

• Elaboração de Pianos de Deslocaçöes para instalaçôes de diferentes associados:
revisäo e atualização do Piano de DeslocaçOes do Campus da FCT NOVA.

• Acornpanharnento da operaçäo do serviço de mobilidade inclusiva “Airnada BUS
SaUde”, (projeto cofinanciado pelo POR Lisboa 2020), ate ao inIcio do contrato de
concessão da nova rede metropolitana de serviço pUblico de transporte rodoviario:
L. Analise dos reiatOrios de expioraçao trirnestrais elaborados pela TST, para informar

a CMA relativarnente a compensação a atribuir ao operador pela realização do
serviço.

• Aconseiharnento tecnico a CMA no âmbito da articuiaçao com a TML para o
acompanhamento das novas concessôes de transporte püblico rodoviário em

Proposla de Plan 0 do Alividades e Orçamenlo 2022
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autocarro, cujo estudo para a deflniçao da rede de Aimada foi elaborado corn a
participaçâo da AGENEAL.

• Apoio a elaboração de candidaturas aos instrumentos financeiros AML 2030 e Piano
de Recuperação e Resiiiencia 2021 — 2026 de projetos corn reievância iocai no
Dominio 4 “Mobiiidade e Conetividade Sustentavei” (Subdominio - Mobiiidade
Sustentãvei; Subdorninio - Sistema de Mobiiidade e de lnterrnodaiidade; Subdorninio
- Conetividade Transregional e internacionai).

2.2 Promocào da mobiiidade eietrica

• Acornpanhamento tecnico da execuçao do ‘Piano de Expansão da Rede de Pontos de
Carregamento de Veicuios Eietricos no conceiho de Aimada”, eiaborado peia
AGENEAL para a CMA.

• Apoio técnico a descarbonização de frotas pübiicas e privadas dos associados:
identificaçao de fontes de financiamento para a eietriflcacão de frotas e eiaboraçào de
candidaturas.

• Prornocão de acOes de demonstraçao de veiculos altemativos e de baixas emissOes.

2.3 Promoção da eficiencia energética e carbonica em frotas de
transporte

• Desenvolvimento de açOes piioto de certificaçao energetica de frotas de transporte,
em parceria corn a ADENE.

• Reaiização de auditoria e certificaçao energetica da frota da CMA e dos SMAS.

• Reaiizaçao de auditoria e certiflcaçao energética da frota da TST.

2.4 Sensibilizacao para uma mobiiidade urbana eco-eficiente

• Apoio a organizaçao da Semana Europeia da Mobiiidade 2022 em Aimada.

• Apoio a manutenção do Guia Digital dos Transportes Pübiicos de Aimada, em
articuiaçao corn a CMA e corn a Associaçào TRANSPORLiS.

Proposta do Plan o do Alividades e Orçamonlo 2072



a7
ArENCAI A9ênciaMun~pMLI L. L. de Cnergi. de ~dm.de

2.5 Participação em redes e plataformas de mobilidade e
transportes

• Participaçao na EcoMobility Alliance, em apoio a CMA.

• Participaçao na Associaçao TRANSPORLIS.

Proposta do Piano do Alivi dades e Orçamenio 2022
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3. Economia Circular e Espacos Urbanos Inteligentes

3.1 Apoio a participacao do Municipio de Aimada no Global
Covenant of Mayors for Climate & Energy

• Acompanhamento do desenvoivimento do Global Covenant of Mayors for Climate &
Energy.

• Pianos de Acao para a Energia Sustentãvei e Cilma:
L Monitorização e atuaiizaçao do Piano de Ação para a Energia Sustentãvei e Clima

do MunicIpio de Aimada;
L Eiaboração de Pianos de Açao para a Energia Sustentávei e Cilma dos Associados

da AGENEAL.

• Acompanhamento do desenvoivimento do PMAAC-AML, na quabdade de ator
estrategico metropoiitano convidado peia AML.

3.2 Financiamento para a transiçäo energética

• Apoio tecnico a CMA para o funcionamento do Fundo Ciimãtico de Aimada “Aimada,
Carbono Menos”, atraves da vaiidação dos beneficios e dos custos das medidas de
descarbonizaçao e monitorizaçäo dos fluxos financeiros associados ao funcionamento
do Fundo.
L.~ Avaiiaçao tecnica e financeira pam o aiargamento do financiamento a comunidade,

para apoio a eficiencia energetica e a descarbonização municipal, compiementando
os apoios do Fundo Ambiental atualmente existentes.

• Desenvoivimento de candidaturas a programas de financiamento, europeus e
nacionais para os Associados, no dominio da transição energética paw a
descarbonização dos diferentes setores de atividades económica em Aimada,
nomeadamente ao Piano de Recuperaçao e Resiiiencia 2021 — 2026.

3.3 Economia Circuiar

• Desenvoivimento de Pianos de Açao para a Economia Circuiar (PAEC), conforme a
Resoiução do Conseiho de Ministros (RCM) n.° 190-A/2017, de 23 de novembro,
pubiicada no Diãrio da RepUbilca, ia série, n.° 236, a 11 de dezembro:

Proposta do Ptan 0 do Ativi dades a Crc ainenlo 2022
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• Participação no desenvolvirnento da fase “Roadmap para Almada, Cidade Circular
inteligente 2030” do Piano Local de Ação para Economia Circular de Aimada, em
parceria corn a NOVA/IMS.

• Apoio so estabeiecimento dos principios orientadores e ao posterior desenvoivimento
de urn Piano de Açao pars Econornia Circular para o iPQ.
L identificaçao de oportunidades de financiarnento para a eiaboracão de Pianos de

Açäo para Economia Circuiar.

3.4 Espacos urbanos inteilgentes e sustentáveis

• Eiaboraçäo de urn Piano de Sustentabilidade Arnbientai para a TST.

• Estirnativa de ernissOes de tráfego: NOx e PM1O, para o ano de 2018, para a AML
Norte e AML Sui, por soiicitação da FCT NOVA.

• Desenvoivirnento e otimizaçao da Plataforrna SURECITY, atraves da rnodeiação
inteligente de politicas e rnedidas que visern obter urn sisterna energetico de baixo
carbono, incluindo serviços de rnobiiidade, manutenção dos objetivos de
sustentabiiidade na quaiidade do ar, utiiizaçao sustentávei dos recursos, criação de
emprego e meihoria da governação.

• Apoio técnico ao desenvoivimento da parceria para a cooperaçäo no dornInio da
transição energetica e resiiiéncia climética, econornia circular e cidades inteligentes no
arnbito do projeto internacional de cooperação entre Almada e Panaji (Goa), India, ao
abrigo do prograrna IURC, Internacional Urban and Regional Cooperation, promovido
peia Comissao Europeia.

Proposta de Piano de Alivi dades e Orcamenlo 2022
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4. Mobilizacao da Comunidade Local para a Acão
Climatica

4.1 Combate a pobreza energética e criaçao de Comunidades Locais
de Energia

• Desenvolvimento do projeto europeu Sun4AII - Eurosolar for all: energy communities
for a fair energy transition in Europe, financiado pelo programa Horizonte 2020:
Le 0 projeto, que se iniciou em setembro de 2021, visa atenuar a pobreza energética

em familias mais vulneréveis do ponto de vista economico e social, atraves da sua
integraçao em comunidades de energia renovAvel;

L A AGENEAL procurará integrar e capitalizar o trabalho jé desenvolvido na proposta
para a criação de uma Comunidade de Energia Local em Almada “Comunidade de
Energia dos 3 Vales”.

• Prosseguir o desenvolvimento dos trabalhos para a criação de uma Comunidade de
Energia Local em Almada ‘Comunidade de Energia dos 3 Vales”:

‘— ldentiflcaçao de oportunidades de produção de energia renovével atraves de
investimentos em produçao fotovoltaica para autoconsumo na comunidade, em
edifIcios pUblicos ou privados;

‘-‘ Avaliação da forma de envolvimento e mobilizaçäo da comunidade local no
processo.

4.2 Guia para a promoçäo da neutralidade carbónica de eventos que
tenham lugar no conceiho de Almada

• Desenvolvimento de guia para a promoçâo da neutralidade carbónica de eventos
municipais e de eventos que tenham lugar no concelho de Almada, tendo por base
boas prãticas nacionais e intemacionais:
L Pesquisa e benchmarking de guias e boas práticas pam promoção de Eventos

Sustentaveis e de Baixo Carbono;
‘.. Elaboraçao de proposta de medidas e soluçOes que incidam sobre o uso da energia,

contemplando soluçOes com necessidades quase nulas de energia e/ou que
compensem eventuais emissoes carbonicas geradas;

Proposta do Piano do Ailvidades e Orcamento 2022



ArENEAI A*ciaMunkipatL de Enerwa de AIm.da

4.3 Mobilizacao da Comunidade para a Descarbonizaçao

• Desenvolvimento do projeto europeu INTENSIFY, More Carbon Reduction through
Intense Community Engagement, coordenado pela AGENEAL e cofinanciado a 85%
pela Comissao Europeia através do Programa INTERREG Europe.
L. Apoio a dinamização e funcionamento da Plataforna Local Almada Clima, PLAC.

• Desenvolvimento de açôes de forrnaçao em eficiência energetica pam o IPQ.

• Desenvolvimento de projetos candidatados a r edição do PPEC, Programa de
Promoção da Eficiéncia no Consumo, promovido pela ERSE, Entidade Reguladora
dos Serviços Energéticos. Todas as candidaturas apresentadas referem-se a medidas
intangiveis, financiadas a 100% e em consOrcio com outras agéncias de energia locais:
L EcoClubes: promoção da eficiencia energética em Clubes Desportivos

L* NegaWATT: menos e mais

L Eficiéncia corn Movirnento

• Desenvolvimento de uma carnpanha para o clima e eficiència energética nos
transportes püblicos de Almada em parceria corn os associados operadores de
transportes pUblicos.

• Açaes dirigidas a Comunidade Educativa:
L Divulgação de recursos educativos para a eficiencia energética e rnobilidade

sustentavel.

• Dinamização de açöes de rua e colaboração em eventos e atividades municipais:
eventos zero carbono.

• Participaçao em conferéncias e foruns técnicos e colaboração em publicaçoes
periodicas.

• Atendimento direto do pUblico, serviço help-desk, info-energia.

4.4 Participaçäo em redes nacionais e internacionais

• Representação de Almada na Associaçao Europeia Energy Cities.

• Participacão nas AssociaçOes APVE e RNAE.

Proposta de Piano de Alivi dades e Qrçamento 2022
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Atividades de Administracao e Gestao

A gestão da atividade da agéncia e uma importante componente do seu quotidiano, pelos recursos
que mobiliza para assegurar o born desenvolvimento dos trabaihos.

ApOs a renUncia ao cargo de Administradora-Delegada da AGENEAL por parte da sua anterior
titular, Eng.a Catarina Freitas, que se efetivou no dia 26 de novembro de 2021, fol necessãrio pôr
em prática novos procedimentos para manter e agilizar o regular funcionarnento da AGENEAL.

A forma mais expedite passou por constituir 0 Diretor da AGENEAL mandatário para a prática de
atos de gestao corrente e para a autorizaçao e realizaçäo de pagarnentos, ao abrigo do n.° 2 do
artigo 17° dos Estatutos da AGENEAL.

Este modelo vigorarã ate a norneação de novo Administrador-Delegado, o que deverá acontecer na
Assembleia Geral de marco de 2022. Nesta data termina o mandato dos atuais Orgâos sociais,
sendo necessário realizar eleiçOes para eleger novos orgãos sociais para o triénio 2022-2025.

Relativamente ao funcionamento do Conseiho de Adrninistraçao, procurar-se-á retomar a realizaçao
de reuniOes do Conselho de Administração corn uma frequencia mensal, como deterrninado nos
estatutos, por forma a assegurar o acompanhamento prôximo e regular da atividade da AGENEAL.

E intençao do Conselho de Administraçao reforçar a capacidade de intervenção da agenda e a
proximidade aos seus associados. Para tal, e importante conseguir aumentar e diversificar a base
de receita atual e considerar a eventual introduçao do pagamento de urna quota anual pelos
associados da AGENEAL, a sernelhança do que sucede com outras agéncias locais e regionais de
energia. Esta e urna das possibilidades que o Conselho de Administraçao avaliara para alcançar
este objetivo, matéria que serã naturalmente consensualizada corn todos Os associados.

Em 2022 pretende-se estabilizar a soluçao jurIdica para a relaçao entre a AGENEAL e Os seus
associados, nomeadamente o Municiplo de Almada, pare que a agéncia possa ter as condiçoes
necessaries pare desenvolver o seu trabalho de apoio a transforrnaçao energetica e ambiental de
Almada.

Entre outras possibilidades, uma das soluçoes em estudo passa pela retirada da influência
dominante do Municipio de Almada sobre a agéncia, tal como definida no Regime Juridico da
Atividade Empresarial Locale das ParticipaçOes Locais (Lei 50/2012, de 31 de agosto), por forma
a elirninar o impedirnento atualmente existente a atribuiçâo de financiamento a atividade da
AGENEAL sem ser por via da contrataçào pUblica.

Proposia do Piano do Alividades e Orcamenio 2022
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Esta soiuçao implicaré, por exemplo, a redistribuiçào da participaçâo do MunicIpio de Aimada no
Patrimonio Associativo Nominal da AGENEAL, pelos restantes associados, para a limitar a menos
de 50% do total.

Compiementarmente, pretende-se efetuar uma revisäo dos estatutos para os atualizar e conformar
ao futuro modelo formal que se pretende para a agéncia.

No ambito das atividades de gestão, serão ainda preparadas as propostas de Relatôrio de
Atividades e Contas de 2021 e de Piano de Atividades e Orçamento para 2023 e realizadas as
respetivas reuniôes da Assembleia-Gerai, para apreciaçäo e votaçao destes documentos.

Para assegurar o cumprimento do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades
intermunicipais, serão tambem diligenciados os procedimentos de consoiidaçao de contas e
orçamento, bem como a apiicaçao das regras de compromissos previstas na Lei 8)2012, de 21 de
fevereiro (Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso).

Proposta do Piano do Mlvi dades e Orçamenlo 2022



~-0’

____t7A rENEAI AginciaMunkipalU L. de Energia de Ahnada

Orcamento para o ano 2022

A proposta de orçarnento da AGENFAL para 2022 foi elaborada atenta a sua personalidade juridica,
enquanto entidade de dre~o privado sern fins lucrativos.

A sua rnensuraçao seguiu os pressupostos que regem a atividade da AGENEAL, desde logo
prosseguindo o objetivo do resultado nub, corn os custos e perdas a iguabarem os proveitos e
ganhos. Partiu-se, assirn, da estimativa das receitas ern funçao da atividade prevista para 0
exercicio de 2022 e seguidarnente estimararn-se as respetivas despesas.

Tratando-se de urn orçarnento previsional, realça-se o facto de algumas receitas e das
correspondentes despesas dependerem quer da execução financeira de alguns projetos europeus
objeto de cofinanciarnento, quer da decisão de associados em relaçäo a algurnas açöes e atividades
previstas e listadas neste docurnento.

o orçarnento apresentado pretende ser urn orçarnento de transição, que lançara as bases para a
reposição da capacidade financeira e operacional da agenda, que esteve rnuito condicionada nos
ültirnos 2 anos.

lmporta deixar duas notas relativarnente ao exercidio orçarnental efetuado.

A primeira nota e relativa a inclusao de uma subvenção da CMA na parcela de rendirnentos. Na
atual configuraçao das participaçôes dos associados no PatrirnOnio Associativo Nominal da
agéncia, corno referido no ponto anterior deste documento, a CMA estã impedida de subvencionar
a AGENEAL. Assirn, o recebimento de urna subvenção rnunicipal pressupôe a prévia reconfiguração
da agéncia para a conformar aos requisitos que Ihe permitern beneficiar desta subvenção,
norneadarnente através da redistribuiçAo da participação dos associados para lirnitar a participação
do Municipio de Alrnada a menos de 50% do total do PatrirnOnio Associativo Norninal da agéncia.

A segunda nota prende-se corn a introduçao de quotas anuals a pagar pebos associados. 0
orçarnento apresentado nao conternpla nenhurna rUbrica de quotas na parcela dos rendirnentos,
dado que a decisao sobre a introduçao de quotas deve previamente ser objeto de uma proposta a
discutir e votar pebos associados em Assembleia Geral.

For outro lado, o orçamento prevé urn volume relevante de rendirnentos corn origem noutros outros
associados e entidades, que não o Municipio de Alrnada, prosseguindo o esforço de diversificação
das fontes de rendirnento da AGENEAL.

Na parcela dos custos, em virtude da situaçao financeira débil que a agencia atravessa, a rUbrica
de fornecirnentos e serviços externos foi reduzida ao estritarnente essencial pam dar resposta aos

Proposia do Piano do A flv~dades e Orçamenlo 2022
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compromissos contratuais estabelecidos, nomeadarnente no âmbito de projetos europeus. As
despesas corn serviços e trabaihos especializados pam o desenvolvirnento de projetos europeus,
são reembolsadas a AGENEAL. pela Comissao Europeia a uma taxa que varia entre 85% e 100%
do seu valor, consoante o programa de financiamento que apoia o projeto.

Os cãlculos efetuados para Os custos corn o pessoal tiverarn por base a atual estrutura
remuneratôria, mas consideraram 5 trabalhadores em vez do atual nUrnero de 6 trabalhadores,
devido a saida de urn dos elementos do seu corpo técnico, a concretizar em fevereiro de 2022. Foi
considerada urna atualização nos salérios nominais de 1%, sendo, todavia, observada aquela que
vier a ser aplicada na administraçao püblica, corno está previsto nos contratos dos trabalhadores
da AGENEAL.

Tambem em 2022, e tal corno acontece desde que foi constituida legalrnente em 30 de marco de
1999, nenhurn mernbro dos Orgaos Sociais da AGENEAL ira auferir qualquer remuneração no
exercicio das suas funçoes, incluindo os mernbros do Conselho de Administração.

A proposta de orçamento previsional da Agéncia Municipal de Energia de Airnada, AGENEAL, pam
o ano 2022, foi construida de acordo corn o Sistema de Norrnalizaçao Contabilistica para as
Adrninistraçoes Püblicas, SNC-AP, cuja entrada em vigor ocorreu a 1 de janeiro de 2020, e que
abrange a AGENEAL.

Nos quadros seguintesapresenta-se a proposta de orçamento previsional da AGENEAL para 0 ano
de 2022 segundo o SNC-AP, mas tarnbem segundo o SNC que apesar de ja nao se aplicar a
AGENEAL apresenta a informação mais desagregada.

Proposta do Piano do Atividades e Orçamento 2022
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RECEITAS ORQAMENTO

RUB RICA
DESIGNAçA0 PERI000S PERIODO SOMA

ANTERIORES

Receita corrente

R5 Transferéncias correrites
R51 Administraçao Püblica:
R515 Administraçao Local 0,00 80 000 80 000
R52 Exterior - EU (Projetos Europeus) 0,00 79 400 79 400

R6 Venda de bens e serviços 0,00 92 400 92 400

Receita de Capita)

Receita total 251 800 251 BOO

DESPESAS ORQAMEN1O

RUB RICA
DESIGNAçA0 PERIODOS PERIODO SOMA

A Nit R lORE S

Despesa corrente

Dl Despesasc/o Pessoal
Dli Remuneraçoes certase perrnanentes 129 148 129 148
D12 Abonos variáveis ou eventuais
Di 3 Segurança social 30 669 30 669

02 Aquisiçao de bens e serviços 75 983 75 983

06 Outras despesas correntes 13 000 13 000

Despesa de capital

07 lnwstimento 3 000 3 000

Despesa total 251 800 251 800

Orçamento da AGENEAL em sede de SNC-AP para 0 ano de 2022 (Regime simplificado) — Valores em Euro

Proposla do Plan o do Alividades e Qrçamenlo 2022
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COdigo GASTOS E PERDAS EURO Codigo RENDIMENTOS E GANHOS
das das EURO
~

62 Foniecirnentos e servicosexternos 72 Pre~aç6es de ~rvicos:
622 SenAcos especializados: Contratos corn CMA 19900

Trabalhos especialimdos 43042 Outros contratos 72500
Honoraries o 92400
Outros 1 000 44042 75 SubsIdios a exploraçSo

623 Materials Sub~ençao CMA 80000
Fenamenlas e utensilios de desgeste rápido 500 Projectos internacionais 79400
Livros e documenlacao tecaica 200 159 400
Material de escntôrio 3000 78 Outros rendirnentos e ganhoa
Outros nateriais 200 3 900 Outros nSo especibcados 0

624 Energiaeftuidos: 79 Jurose outrosrendirnentosdrnilares 0
Electicidade 500 _________

Outros 100 600 TOTAlS 251 800
625 DeslocaçOes.esladas elransporles

Deslocaç6es e estadas 7341
Transportes 200 7541

626 Sen4ços di~ersos
Rendas a alugueres 10000
Cornunicaçao 5000
Seguros mmo~da 5200
Despesas de representacâo 2000
Outros 500 22 700

628 200 200
78 983

63 Gastos corn o pessoal:
Remuneracio base 101 506
Subsidiode representacao 3667
SubsidioderefeiçSo 5352
P~udas de custo 2 000
Subsidios deferias ede Natal 18623
Outros 0 129 148
Encargos sfrernuneracOes 27169
Seguros de acidentes de frabalho 2 500
Outros gaslos do pessoal 1 000 30669

64 Gastos de depreciaçaoe de arnortizac5o 4500

68 Outrosgastose perdat
Impostos e taxas 7 500
Quotizacoes 400
Outros 600 8 500

69 Gastose perdasde tlnanciarnento 0

TOTAlS 251 800

Orçamento da AGENEAL em sede do SNC para o anode 2022 — Valores em Euro
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A AGENEAL vista por dentro
Os Associados da AGENEAL

A AGENEAL, Agenda Municipal de Energia de Almada e uma associacão privada sem fins
lucrativos, criada em marco de 1999, que tem por objetivo contribuir para o aumento da eficiencia
energética e para a me horia do aproveitamento das energias renovãveis no Conceiho de Almada.

A AGENEAL tern-se constituido como uma plataforma de debate e reflexão sobre energia, através
da agenciação de projetos que, corn o envolvimento dos associados, contribuam para reduzir o
consumo de energia e das emissães de CO2 em Almada.

Para dar corpo a este objetivo, os seus associados são instituiçöes e empresas ligadas ao Concelho
de Almada, que atuam na area da energia ou são importantes atores no setor da atividade que
exercem.

o quadro seguinte indica os associados, a participação no patrimOnio associativo nominal e 0
nümero de votos em Assembleia-Geral, no final do més de novembro de 2021.

Proposia do Piano do Ai~vi dades a Orçamenio 2022
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Coritribuiçao de cada associado para 0 PatrimOnlo Associativo Nominal da AGENEAL em 30/11/2021

Participacao no Participação no
. Tipo de Patrimonlo Patriménlo NUmero deAssociado Associado Associativo Nominal Associativo Nominal Votos

(€) (%)
CMA Fundador 116 718,71 42% 117

ADENE Fundador 997,60 0,4% 1

AMARSUL Fundador 2 992,79 1% 3

E-REDES Fundador 8 978,36 3% 9

ENSULMECI Fundador 17 956,72 6% 18

FCTIUNL Fundador 8 978,36 3% 9

FERTAGUS Fundador 8 978,36 3% 9

IPQ Fundador 4 987,98 2%

IPS Ordinario 2 992,79 1% 3

Lasting Values Ordinãrio 2 992,79 1% 3

MADAN PARK Fundador 8 978,36 3% 9

MTS Qrdinário 2 992,79 1% 3

OZ Energia Ordinário 2 992,79 1% 3

SETGAS Fundador 2 992,79 1% 3

SMAS Fundador 64 346,47 23% 64

Sovena Ordinário 2 992,79 1% 3

Transtejo Fundador 2 992,79 1% 3

TREMC Fundador 2 992,79 1% 3

TST Fundador 8 978,36 3% 9

WEMOB Qrdinário 997,60 0,4% 1

277 831,99
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