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Planowanie energetyczne jest kluczowym działaniem dla Lokalnej Agencji Zarządzania Energią w 
Almadzie. Plan działania i jego wyniki są najważniejszym wsparciem do środowiskowego planu 
działania miasta Almada. 
 
Grupy docelowe  
- Władze lokalne 
- Osoby podejmujące decyzje 
- Lokalni konsumenci 
 

Sektor 
- Wszystkie sektory 

Zakres 
- DSM (Zarządzanie stroną popytową)
- Monitorowanie & Zarządzanie 
- Informacja 

 
Analiza 
 
W 1998 roku Rada Miasta Almada postanowiła opracować Gminny Plan środowiskowy. Decyzja 
spowodowana była zwiększeniem potrzeb mieszkańców miasta dotyczących ochrony środowiska 
oraz lepszego poziomu życia. Plan na celu zapobieganie i rozwiązywanie problemów 
środowiskowych w gminie w bardziej strukturalny sposób.  
 
Gmina Almada postanowiła stworzyć nowy wydział w swojej strukturze pod nazwą Departament 
ds. Gminnego Planu Środowiskowego. Celem tej decyzji była optymalizacja i usprawnienie 
przygotowania takiego planu. Struktura stworzona została z 8-10 nowych pracowników 
technicznych o różnym wykształceniu (między innymi inżynieria chemiczna, inżynieria 
środowiska, geologia, biologia, architektura, informacja środowiskowa i podnoszenie 
świadomości). Pracownicy odpowiadają bezpośrednio przez Burmistrzem i mają za zadanie 
koordynowanie zadań w zakresie Lokalnej Agendy 21 w Almadzie poprzez wprowadzanie w życie 
polityki i zasad zrównoważonego rozwoju i promocję zasady partnerstwa.  

 
Stworzenie Lokalnej Agencji Zarządzania Energią, AGENAL, było jednym 
z pierwszych założeń Planu Działań Środowiskowych. Troska o energię i 
środowisko była podstawą decyzji o powstaniu takiej agencji przy wsparciu 
programu SAVE i innych lokalnych działaczy. Głównym celem AGENAL 
jest promocja efektywności energetycznej we wszystkich sektorach 
działania, poprawa wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Współpraca 
z gminą w zakresie planu jest nie tylko pożądana ale i niezbędna.  

 

 
 
Rachunek zysków i strat 
  
Zostały osiągnięte już niektóre wyniki w temacie energii: 

- założenie lokalnej agencji zarządzania energią; 
- planowanie energetyczne; 
- wybór wskaźników energetycznych; 
- zapewnienie doradztwa energetycznego; 
- rozpoczęcie działań w kierunku obniżenia rachunków za energię w gminie, obniżenia 

zanieczyszczeń i emisji gazów cieplarnianych, wdrożenie Lokalnej Agendy 21, poprawy 



jakości życia miejskiego (zrównoważony rozwój), wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii, dywersyfikacja technologii energetycznych.  

 
 
Współpraca  
 
Rozwój i stworzenie partnerstwa jest 
ważnym krokiem w planie i w mieście 
Almada ma to być proces 
demokratyczny oparty na współpracy. 
Zostały stworzone różne komisje tak, 
aby zapewnić jak najszerszy udział 
lokalnego społeczeństwa, obywateli, 
innych lokalnych aktorów i jednostek 
oraz instytucji. Do sformułowania 
strategii zrównoważonego rozwoju 
niezbędny jest udział różnych 
departamentów technicznych, rady 
miasta, grup politycznych, społecznych 
(włączając biednych i upośledzonych) 
zainteresowań (biznes, ekonomicznych i edukacyjnych), komisji gminnych i sąsiedzkich oraz 
organizacji pozarządowych. Mieszkańcy zostaną również zaproszeni do uczestnictwa w forum 
tematycznym.  
 
 
Rekomendacje  
 
Zestaw wskaźników zawartych w Raporcie środowiskowym będą podstawowym narzędziem dla 
oceny sytuacji środowiskowej, społecznej i ekonomicznej oraz istniejącej polityki administracyjnej. 
Wskaźniki zostały wybrane wg podejścia OECD akcja - status - reakcja. Istniejące raporty 
środowiskowe otrzymane z miast całego świata zostały przejrzane na okoliczność wyboru 
wskaźników. Metodologia ta jest pożądana wtedy gdy wskaźniki pozwalają na porównanie 
istniejących warunków środowiskowych i ich późniejszego rozwoju.  
Projekt wskaźników integrujących wymiar środowiskowy, rozwojowy, społeczny i ekonomiczny 
został przygotowany w celu rozpoczęcia sprawdzania efektywności programu i działań już 
wdrożonych oraz zaspokojonych potrzeb.  
 
Nie było zaskoczeniem, że energii poświęcono w Raporcie środowiskowym oddzielny rozdział 
gdyż jej użytkowanie ma wpływ na emisje gazów cieplarnianych. Dane określające obecną 
sytuacje energetyczną zostaną wzięte z Atlasu Energii, który jest obecnie przygotowywany. 
Przygotowanie raportu zakończy się ćwiczeniem obliczającym Balans Ekologiczny oraz 
"ekologiczne piętno" miasta i niektórych rodzin mieszkających a Almadzie, w zależności od ich 
poziomu społecznego i ekonomicznego. 
 
W mieście Almada równocześnie Plan Działania będzie strategicznym i programowym 
narzędziem. Strategicznym, gdyż będzie narzędziem regulacyjnym, integrującym kwestie 
środowiskowe i społeczno-ekonomiczne do planowania i zarządzania na poziomie lokalnym, 
równocześnie rozważającym zestaw przedsięwzięć poprawiających stan środowiska i poziom życia 
społeczeństwa. Programowy, gdyż będzie identyfikować cele oraz odpowiednie działania do 
przedsięwzięcia, podczas gdy będzie zapewniać plan działania odpowiedni do dostępnych środków.  



Dalsze informacje  
 
AGENEAL - Agencia Municipal de Energia de Almada  
+ 351 212722380  
cfreitas@cma.m-almada.pt 
carlos.laia@ageneal.pt  
http://www.ageneal.pt 
 
Niniejszy opis został przetłumaczony w ramach Projektu RUSE, wspieranego przez 
Komisję Europejską (DG REGIO, Program Wspólnotowy „INTERREG IIIC West Zone”, 
RUSE 2W0057N), jako fragment Programu INTERREG IIIC.  


