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More Carbon Reaction by Dynamically Monitoring Energy Efficiency

TÓPICOS …….

Caros Leitores,

• Notícias das visitas de estudo

Bem-vindos à 4ª newsletter do EMPOWER!

• Quais as novidades no website
do EMPOWER?

Esta edição inclui informação relativa às visitas de estudo do projeto que
decorreram entre março e junho de 2018.

• Parceiros e Contactos

Todos os parceiros estão no caminho certo para capacitar as respetivas
regiões. O website do EMPOWER constitui uma fonte privilegiada de notícias,
atualizações e informação sobre os progressos alcançados no decurso do
projeto.

EMPOWER EM SÍNTESE

Para saber mais: www.interregeurope.eu/empower.
Boa leitura sobre os progressos conseguidos com o EMPOWER!

O EMPOWER tem como objetivo
reduzir as emissões de carbono
através da monitorização
dinâmica dos consumos de
energia nos edifícios e em
particular recorrendo a
instrumentos financeiros
inovadores.

Saiba mais em:
www.interregeurope.eu/empower

Este projeto é co-financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e pelo Programa Interreg Europa

Notícias das Visitas de Estudo
Cada país organizou uma visita de estudo, proporcionando a parceiros e stakeholders a oportunidade de observarem
boas práticas relevantes para a sua aprendizagem e melhoria das suas competências. As visitas de estudo são um
aspeto essencial no processo de aprendizagem e partilha de experiências no âmbito do projeto EMPOWER.

Magdeburg, Alemanha
Entre 28 de fevereiro e 1 de março de 2018, o parceiro
Investitionsbank Sachsen-Anhalt (IB; Banco de
Desenvolvimento de Saxony-Anhalt) acolheu a visita de
estudo a Magdeburg durante a qual foram
apresentadas quatro boas práticas da região de SaxonyAnhalt.
Os participantes visitaram três escolas, que foram alvo
de reabilitação energética e contam com sistemas de
monitorização de energia exemplares. Assim como,
melhoraram os seus conhecimentos sobre instrumentos
financeiros. Saber mais

Santander, Espanha
Os parceiros e respetivos stakeholders participaram na
visita de estudo em Santander que decorreu de 7 a 8 de
março de 2018.
O primeiro dia da visita teve enfoque na Smart City de
Santander e o segundo dia foi dedicado aos
stakeholders. Algumas PMEs nacionais foram
convidadas a apresentar as suas experiências e projetos.
O Presidente do Campus, Serviços e Sustentabilidade da
Universidade da Cantabria, , apresentou o cenário atual
respeitante ao consumo de energia nas universidades
públicas. Saber mais

Almada, Portugal
A AGENEAL organizou a visita de estudo em Almada,
que teve lugar a 17 de abril e contou com a participação
de 5 delegações provenientes da Eslovénia, Irlanda,
Alemanha, Polónia e França.
A primeira visita incluiu um edifício multifamiliar de
habitação social que foi reabilitado com vista à melhoria
do seu desempenho energético. Durante a tarde os
participantes ficaram a saber mais sobre o Fundo
Climático Almada Carbono Menos e o Sistema de
Telegestão para a iluminação pública em Almada. Saber
mais
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A Agência de Energia de Florença organizou a visita de
estudo em Florença, que decorreu de 29 a 30 de maio,
na qual participaram 3 delegações da Eslovénia, Suécia
e Itália.

Florence, Itália

No dia 29 de maio os participantes visitaram
habitações sociais construídas pela Casa S.p.A. em
Viale Giannotti, Florença, que incluem três edifícios
intervencionados na primeira fase e, posteriormente,
o edifício sede da SILFI. A SILFI é uma entidade pública
(propriedade do Município de Florença) responsável
pela gestão da iluminação pública. No dia 30 de maio
os participantes visitaram um hospital “verde”. Saber
mais

Novidades no website do EMPOWER?
O website do projeto está em permanente atualização! Este semestre foram
carregados diversos ficheiros nas áreas biblioteca e notícias: artigos relativos às
diferentes visitas de estudo, fotos, Registo de Boas Práticas, brochura do projeto e
destaques de imprensa dos vários parceiros.
Quer saber mais? Pode ainda encontrar informação sobre Boas Práticas em toda a
Europa através da Plataforma Interreg Europa!

Parceiros e Contatos
Para mais informações: contactar o líder de projeto e comunicação, Agência de Energia de Podravje,
Instituição para o Uso Sustentável de Energia, Maribor, Eslovénia.
Dr. Vlasta Krmelj
vlasta.krmelj@energap.si
https://www.facebook.com/Empower0/
https://twitter.com/interregempower
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