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O EMPOWER é um projeto de cooperação inter-regional que visa reduzir as emissões de carbono no setor dos
edifícios, com recurso a novas tecnologias e uma gestão mais eficiente dos consumos energéticos, cujo
arranque oficial teve lugar em janeiro de 2017. Este projeto terá uma duração de cinco anos, o consórcio inclui
9 parceiros, é co-financiado pelo Programa Interreg Europa e o orçamento previsto é de € 1.90M.
Os parceiros deste projeto, provenientes de 9 países europeus, estão a desenvolver um trabalho conjunto de
partilha de experiências, soluções e boas práticas com vista a desenvolver e disponibilizar metodologias que
contribuam para reduzir as emissões de carbono, através do recurso a instrumentos financeiros inovadores. São
exemplo, a realização de sessões técnicas, visitas de estudo e a identificação de boas práticas, que irão informar
a elaboração dos Planos de Ação Regionais de cada um dos parceiros, com vista à melhoria de políticas e
instrumentos de baixo carbono.
Entre as ações concretizadas incluem-se a reunião de arranque do projeto, que decorreu na Eslovénia, em
janeiro de 2017 e a sessão técnica que teve lugar em Veneza, durante o mês de março de 2017. Esta sessão
técnica contou com a participação de especialistas convidados por cada um dos parceiros e consistiu numa
partilha de experiências sobre como otimizar as políticas locais e rever as melhorias apresentadas para as
políticas específicas de cada um dos parceiros.
O EMPOWER terá a duração de 60 meses, estando o seu final previsto para 2021. Prevê-se que o projeto possa
beneficiar os utilizadores dos edifícios, decisores, pequenas e médias empresas do setor energético e
investidores, através de uma monitorização custo-eficaz dos consumos energéticos que irá contribuir para a
redução da procura de energia, através do recurso a tecnologias inovadoras e da melhoria das parcerias entre
os decisores diretamente envolvidos nas políticas de baixo carbono.
O EMPOWER é co-financiado pelo Programa Interreg Europa, através do Fundo de Desenvolvimento
Regional Europeu, e é liderado pela Agência de Energia de Podravje (Energap) na Eslovénia.
Mais informações sobre o Projeto EMPOWER: www.interregeurope.eu/empower
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