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MUNICÍPIO DE NISA ADOTA MEDIDAS DE 

COMBATE À CRISE ENERGÉTICA 

O Município de Nisa criou um pacote de medidas que visam fazer face à crise energética 

que o espaço europeu enfrenta. 

Criadas no âmbito do Plano de Poupança de Energia 2022-2023, concebido pelo 

Governo português no sentido de maximizar a poupança de energia, as 10 medidas da 

Câmara Municipal de Nisa visam a não instalação da tradicional iluminação de Natal na 

via pública e a redução do horário da iluminação decorativa existente (até às 24h); a 

instalação de painéis fotovoltaicos na piscina, pavilhão e parque de viaturas municipal 

(para autoconsumo); a adoção de regras internas de contenção de consumo de energia 

durante o horário de trabalho e nas interrupções laborais, e o uso frequente de viatura 

elétrica pelo serviço de fiscalização municipal; a continuação da instalação de 

iluminação pública led (cerca 90% do concelho de Nisa já coberto) e a instalação de 

lâmpadas led’s em todos os polidesportivos (processo em fase de aquisição). 

As medidas assentam também na poupança de água, nomeadamente através do 
lançamento do concurso para aproveitamento da água da Galeana para rega de espaços 
verdes e abastecimento da piscina municipal através do projeto “é-Galeana é-Vida”; da 
instalação de novos dispositivos no sistema de rega que permitem reduzir e alterar o 
horário da rega com a programação para horários de menor evaporação, ligando-os 
depois das 20h00 no período de verão e das 17h00 no período de inverno; e do 
lançamento de uma campanha municipal para promover a redução dos consumos 
energéticos, poupança de água e preservação ambiental. 

Também as IPSS’s do concelho beneficiarão diretamente com o pacote de medidas 
municipais de combate à crise energética, usufruindo, cada uma delas, de um 
financiamento de 10 mil euros para a conversão de aquecimento a gás em energia 
renovável. 

O uso da bicicleta em curtas distâncias, particularmente através do programa “é-Nisa é-
Bike”, é também uma destas medidas que o Município de Nisa implementa de imediato e 
ao longo do ano de 2023, por forma a promover de forma racional o desenvolvimento de 
uma sociedade mais justa, amiga do ambiente e que valorize mais a utilização dos 
recursos energéticos. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE NISA DÁ O SEU CONTRIBUTO, PORQUE O FUTURO ESTÁ NAS NOSSAS MÃOS! 
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