MUNICÍPIO DE SINES
SIDI

NOTA À IMPRENSA

Ecobrigadas da Quercus ensinam a poupar energia
Sines recebe, entre 7 e 11 de Setembro, um conjunto de iniciativas no âmbito do projecto
Ecobrigadas, criado pela Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza com o
objectivo de sensibilizar os cidadãos para a redução do consumo de energia em suas casas e em
todas as suas actividades quotidianas.
O projecto irá estar presente em Sines com as seguintes acções:
- Sessão informativa para toda a população, dedicada ao tema "Eficiência Energética, Energias
Renováveis e Construção Sustentável", no dia 8 de Setembro, às 19h00, no Castelo de Sines;
- Visita à Escola Secundária Poeta Al Berto, com sessão de informação para professores sobre
auditoria energética e pré-auditoria (8 de Setembro, às 15h00);
- Visita à casa de 15 famílias para auditoria e nergética e dicas para poupança de energia.
Todos os residentes do concelho de Sines que desejem participar na sessão informativa deverão
fazer a inscrição prévia em www.ecocasa.pt/ecobrigadas.php. Estão ainda disponíveis para o
efeito o e-mail esilva@mun-sines.pt e os números de telefone 269860008 e 919778247
(contactos do Serviço de Ambiente da Câmara Municipal de Sines).
Quem quiser receber também uma visita da equipa EcoBrigadas em casa deve contactar a
Câmara através do email e telefones acima, indicando neste caso o nome, morada, contacto
móvel e disponibilidade. Serão depois seleccionadas as famílias que receberão um plano de
eficiência energética para a sua residência.
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Recursos adicionais na área Actualidade > Gabinete de Imprensa do site municipal,
www.sines.pt.
Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt ou o
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem).
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