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Newsletter 1 
Junho 2017 

More Carbon Reduction by Dynamically Monitoring Energy Efficiency 

 

Bem-vindos à 1ª newsletter do EMPOWER! 

À fase inicial, de intensa preparação, seguiu-se, em Janeiro, o 
arranque dos trabalhos a cargo dos 9 parceiros europeus de projeto! 
 

Cofinanciado pelo Programa Interreg Europa através do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, os parceiros, em colaboração 
com os especialistas locais, irão envolver-se no desenvolvimento de 
metodologias mais eficazes com vista à redução das emissões de 
carbono através da monitorização dinâmica dos consumos de 
energia nos edifícios e em particular recorrendo a instrumentos 
financeiros inovadores.  
 

Os dois principais desafios que se colocam às cidades e regiões 
europeias, parceiras neste projeto, são os seguintes: 

• Reduzir as emissões de CO2 associadas à utilização dos edifícios 
através do recurso a novas tecnologias e uma gestão mais 
eficiente 

• Promover o investimento na eficiência energética com vista a 
atingir as metas europeias de redução das emissões de CO2 

 

Estejam atentos aos próximos cinco anos, durante os quais haverá 
ocasião para partilhar experiências, soluções e boas práticas com 
vista ao desenvolvimento e apresentação de metodologias mais 
eficazes na redução das emissões de carbono! 

www.interregeurope.eu/empower 

  

 

Tópicos… 

Porquê o EMPOWER? 

O arranque oficial! 

Os especialistas são a chave 
para o sucesso: Peer Review 

Os parceiros 

Contactos 

Agência Municipal de Energia 
de Almada – AGENEAL,  
Almada, Portugal 
Sílvia Remédios 
silvia.remedios@ageneal.pt 
 
Agência de Energia de Podravje 
– Instituição para o Uso 
Sustentável da Energia, 
Maribor, Eslovénia 

   Dr. Vlasta Krmelj 
vlasta.krmelj@energap.si  
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Porquê a redução das emissões de carbono e o projeto EMPOWER? 

Surge da necessidade de assegurar as necessidades energéticas dos cidadãos da UE de uma forma 
eficiente e custo eficaz.  

 

O setor dos edifícios representa 40% das necessidades energéticas e 36 % das emissões de carbono da 
UE. Em sintonia com os objetivos ambiciosos e imediatos da Europa para 2020, os parceiros do 
EMPOWER decidiram enfrentar em conjunto os desafios e oportunidades que irão permitir alcançar 
soluções adequadas. 

 

As cidades e regiões necessitam de mais investimento em novas metodologias, que visem atingir os 
seus objetivos de redução das emissões de carbono.  
O projeto EMPOWER visa reduzir as emissões de carbono associadas aos edifícios através do recurso a 
novas tecnologias e metodologias eficazes na gestão de energia, em particular através da utilização de 
instrumentos financeiros que ofereçam garantias de sucesso. 

 

A ação centra-se na cooperação inter-regional – 9 parceiros de diferentes regiões partilham a sua 
experiência, necessidades e boas práticas, com vista a reduzir as emissões de carbono nos edifícios, em 
particular com recurso a esquemas financeiros de média dimensão, que irão suportar a sua economia 
local. 

Marcar a diferença na Eficiência Energética 

O projeto EMPOWER visa a melhoria das metodologias e programas propostos 
por cada um dos 9 parceiros do projeto, com o objetivo de reduzir em 10% as 
emissões de carbono associadas ao setor dos edifícios até 2021.  
 
Os parceiros pretendem ainda demonstrar que a monitorização das poupanças 
obtidas será uma mais valia para demonstrar às instituições financeiras os 
benefícios resultantes do investimento a longo prazo na gestão de energia.  

 

Ações específicas, como as sessões técnicas (peer review) e a partilha de boas 
práticas irão contribuir para o desenvolvimento de competências, melhoria do 
conhecimento e assegurar uma taxa de redução das emissões de carbono superior 
ao que seria expectável. 

 

Reunião de arranque do EMPOWER, Maribor, Janeiro 2017 

Arranque oficial em Maribor 

O projeto teve o seu arranque oficial na 
reunião realizada na cidade de Maribor, 
Eslovénia, 24 e 25 Janeiro. 

Os parceiros tiveram oportunidade de se 
apresentarem aos seus pares pela primeira 
vez e discutir o programa de trabalhos para os 
próximos cinco anos, bem como as tarefas de 
gestão, partilha de experiências e 
comunicação respetivas. 

A próxima reunião de projeto irá ter lugar em 
setembro, em Lorient, França. 
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Os Especialistas são a chave para o sucesso: Sessão Técnica (Peer 
Review), Veneza 
 

Para atingir os objetivos do projeto e executá-lo com sucesso, os 
parceiros necessitam de envolver os stakeholders locais. Entre estes 
incluem-se decisores, autoridades locais e regionais, investigadores 
e empresas privadas do setor das emissões de carbono.   

 

Os stakeholders são os impulsionadores do projeto, sem os quais 
seria impossível atingir os objetivos propostos.  Existem várias 
possibilidades para os envolver na ação, em concreto, através da 
participação em reuniões periódicas, a nível local, que deverão 
acontecer de 4 em 4 meses e ainda nas sessões técnicas, de âmbito 
inter-regional, onde se incluem os Peer Review.   

 

A primeira sessão técnica (Peer Review) do projeto EMPOWER 
decorreu em Veneza, 28 - 29 Março. Os Stakeholders convidados 
pelos vários parceiros tiveram assim oportunidade de discutirem as 
metodologias locais, no contexto energético, e avaliarem 
mutuamente as possibilidades de melhoria estabelecidas para cada 
caso. Este evento caracterizou-se pela intensidade e vivacidade 
incutida por todos os intervenientes. Com recurso à análise SWOT, 
role-play e a atividades várias foram analisados os tópicos essenciais.  

 

Os parceiros elaboraram um documento que sintetiza aquilo que 
cada um pretende atingir com esta partilha de experiência. Após a 
pausa para as férias de verão terá início o programa de visitas de 
estudo e workshops, com enfoque nas necessidades de formação dos 
intervenientes, potencial de investimento e aspetos técnicos da 
monitorização do consumo de energia, que pretendem envolver o 
staff, os decisores e os stakeholders. 
 

 

 

 

Peer Review, Veneza, Março 2017 

 

 

Os parceiros do EMPOWER 
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Coordenador de Projeto 

Agência de Energia de Podravje – Instituição para o Uso Sustentável 
da Energia (Eslovénia) 

A Agência de Energia de Podravje – Instituição para o Uso Sustentável da Energia (Energap) está sediada 
na cidade de Maribor, na Eslovenia.  A Energap é líder do EMPOWER e responsável pela coordenação e 
gestão financeira do projeto.   

Parceiros de Projeto 

 Agência Municipal de Energia de Almada, AGENEAL (PT) 

Assembleia Regional do Sul, Irlanda (IR) 

Região de Veneto (IT) 

Município de Lorient (FR) 

Agência de Energia do Sudeste (SE) 

Agência de Energia de Mazovia, MAE (PL) 

Banco de Desenvolvimento de Saxony – Anhalt (DE) 

Município de Santander (ES) 

 

   

   

 

 

 

  

 

 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


