EMPOWER - More Carbon Reduction by Dynamically Monitoring Energy Efficiency

Capacitar a abordagem ao tema da eficiência energética
À semelhança de outros projetos Interreg Europa, o EMPOWER visa promover o trabalho
conjunto e a união de esforços por um objetivo comum.
Atualmente são vários os desafios que se colocam, concretamente a necessidade de reduzir as
emissões de CO2 no setor dos edifícios e identificar oportunidades de financiamento de medidas
de melhoria que contribuam para este objetivo. Sem receios neste domínio, os países Europeus
caracterizam-se por ser inovadores na busca de soluções e encontrar forças na partilha de
conhecimento e experiência com vista a identificar soluções com benefícios repartidos.
Enquanto parceria, o EMPOWER representa este espírito de abordagem partilhada e inovadora.
Os parceiros deste projeto têm a oportunidade de explorar novas tecnologias de monitorização
da eficiência energética e avançar para uma gestão mais eficiente da energia. Em paralelo, decorre
a tentativa de identificar mecanismos inovadores e sustentáveis para financiar projetos de
eficiência energética. Os nove países envolvidos nesta parceria (incluindo a AGENEAL como único
parceiro Português) estão a cooperar, através da partilha de boas práticas e da proposta de
melhorias no âmbito das metodologias com enfoque nesta área vital.
Nesta fase, os progressos alcançados no âmbito do EMPOWER advém da realização da sessão
técnica - “Peer Review” - em Veneza, no último mês de março. Pretende-se dar continuidade aos
bons resultados e aprofundar o processo de aprendizagem emergente neste projeto.
Entre os principais resultados, alcançados durante a 2ª reunião de projeto, que teve lugar em
França, inclui-se a elaboração do Guia de Boas Práticas que constitui uma ferramenta muito útil
quer para os stakeholders quer para o público em geral com interesse em áreas como a
monitorização do consumo de energia e mecanismos inovadores para financiamento de projetos
de eficiência energética.

A próxima etapa do EMPOWER prevê a realização das visitas de estudo, que constituem uma
oportunidade para parceiros e stakeholders de explorar, em primeira mão, as boas práticas
identificadas.
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 cofinanciado pelo Programa Interreg
Europa, através do Fundo de Desenvolvimento Regional Europeu, e o orçamento previsto é de
1.90M€.

Mais informações sobre o Projeto EMPOWER: www.interregeurope.eu/empower
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