Gestão de Energia e Eficiência Energética nas Empresas
25-01-2013
14h00-17h00
Local:

Auditório do Museu Municipal em Oliveira de Frades

Publico Alvo: Empresários da região de Lafões ou quadros técnicos com funções relacionadas com a gestão e manutenção de unidades industriais ou de
outras infra-estruturas ou com funções especificamente relacionadas com a
área de energia e/ou ambiente.

Âmbito
No seguimento do arranque do Projecto “EnerPlus – Promoção da Eficiência e da Diversificação Energética” a AEL - Associação Empresarial de
Lafões dá seguimento à sensibilização das Empresas para as problemáticas ao
nível da eficiência e diversificação energética, através da divulgação de Novas
Práticas, Tecnologias e Métodos de gestão, que permitam as empresas uma
maior eficiência energética e a redução de custos associados ao consumo.
Objectivos
Sensibilizar os empresários para a importância da gestão de energia e da
eficiência energética nas suas empresas;
Dotar os participantes da informação necessária relativamente às normas
aplicáveis à gestão de energia.
Promover a eficiência energética nas empresas com vista ao desenvolvimento de planos de gestão de energia e redução de custos;
Apoiar o aumento da competitividade das empresas através do
desenvolvimento de uma cultura de gestão de energia como vector de desenvolvimento;
Divulgar o Projecto “EnerPlus – Promoção da Eficiência e da Diversificação
Energética” junto dos empresários da região.

PROGRAMA
14H00 - RECEPÇÃO DOS PARTICIPANTES
14:30 SESSÃO DE ABERTURA
Eng.º Gil Ferraz- Presidente da AEL - Associação Empresarial de Lafões
Dr. Rui Pereira - ÍNDICE ICT & management, Lda.
PAINEL I
14H45
Apresentação Técnica sobre Sistemas de Gestão de Energia - as Normas NP EN
16001:2009 e ISO 50001:2011
15H15
Apresentação Técnica sobre Gestão de Energia em empresas Consumido-ras Intensivas e Energia (CIE), modalidades de financiamento das acções
15H45
Apresentação Técnica sobre enquadramento legal na Gestão de Energia
16H15 - PAUSA PARA CAFÉ
PAINEL II
16H30
O exemplo prático das Energias Renováveis como solução na Gestão de Energia e
Eficiência Energética
17H00 DEBATE COM PUBLICO
17H30 ENCERRAMENTO

