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More Carbon Reduction by Dynamically Monitoring Energy Efficiency

TÓPICOS …….

Caros Leitores,

 Os Planos de Ação Local!

Bem-vindos à 7ª newsletter do EMPOWER!

 6ª Reunião de Projeto

Os Parceiros estiveram particularmente envolvidos na preparação dos
respetivos Planos de Ação Local, baseados nas boas práticas, visitas de
estudo e partilha de experiências e conhecimento que teve lugar no
decurso do projeto, visando a melhoria das respetivas políticas locais.

 Quais as novidades no website
do EMPOWER?

Esta edição inclui informação atualizada sobre as ações concretizadas no
âmbito do EMPOWER nos últimos meses, assim como, sobre as ações
previstas para o próximo período de execução do projeto.
A partir do website do projeto estão também disponíveis notícias e
atualizações sobre os principais desenvolvimentos alcançados.
Para saber mais: www.interregeurope.eu/empower
Boa leitura sobre os progressos conseguidos com o EMPOWER!

 Parceiros e Contactos

EMPOWER EM SÍNTESE
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

Tudo a postos para o arranque da 2ª fase!
Este projeto é cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e pelo Programa Interreg Europa

Planos de Ação Local
Durante este semestre os parceiros finalizaram os respetivos Planos de Ação Local, estando por isso reunidas as
condições necessárias para o seu desenvolvimento no decurso da 2ª fase do projeto.
Os planos de ação desenvolvidos pelos parceiros incluem informação detalhada sobre o know-how adquirido
através das ações de cooperação inter-regional, entre parceiros e stakeholders, e a forma como este poderá
contribuir para a melhoria das respetivas políticas locais. Em concreto, incluem uma descrição das ações a
desenvolver, cronograma, atores envolvidos, estimativa de investimento e fontes de financiamento. De seguida
apresenta-se uma síntese do plano de ação desenvolvido para cada um dos parceiros.

Plano de Ação da ENERGAP
O Plano de Ação desenvolvido pela ENERGAP visa
uma melhoria da governança da política energética
municipal e a implementação de um projeto piloto,
com enfoque na habitação social, que pretende
contribuir para mitigar a pobreza energética. Este
plano de ação tem como objetivos alicerçar as
atividades em curso no âmbito da monitorização de
consumos e custos energéticos e contribuir para a
melhoria da gestão de energia em edifícios públicos,
sob gestão do Município de Maribor. Em particular,
contribuir para a redução, em 10%, do consumo de
energia e emissões de CO2 associadas e obter
poupanças a longo prazo. Em parte, este plano está
focado na habitação social e na monitorização deste
Fonte
setor como forma de mitigar a pobreza energética,
o que constitui um ponto essencial para o
desenvolvimento energético sustentável da Cidade
de Maribor. Uma correta gestão da procura de energia
é crucial e, em particular, a mudança de
comportamentos.
A recolha de dados de consumo e custos de energia constitui apenas o primeiro passo com vista à aquisição de
know-how e competências essenciais para uma gestão de energia eficaz a longo prazo no setor público (v. imagem
acima).

Plano de Ação da SRA
O plano de ação desenvolvido pela SRA pretende contribuir para a
melhoria do Programa Operacional para a região Sul e Este da Irlanda. Em
colaboração com o Município de Cork, está prevista a realização de um
projeto piloto para a instalação de equipamento de monitorização que irá
permitir obter os consumos de energia reais para um conjunto de
habitações sociais, antes e após a sua reabilitação.
Este piloto irá permitir à Autoridade Local avaliar a mudança de
comportamentos dos inquilinos, no domínio da eficiência energética,
e, assim, a redução das emissões de CO2 associadas e o seu
contributo para as metas de redução de CO2 estabelecidas para a
Irlanda. Prevê-se que a conclusão com sucesso deste piloto irá
conduzir à sua replicação e adoção pelas Autoridades Locais.
Este projeto é cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e pelo Programa Interreg Europa

Plano de Ação do Município de Santander
Desenvolvimento de um sistema de
monitorização de energia custo-eficaz, com
aplicação em edifícios públicos, que irá
integrar a plataforma Smart City de
Santander, permitindo monitorizar, a longo
prazo, os consumos de energia (kWh), os
custos (€), as emissões de CO2 associadas e o
cálculo de indicadores de eficiência
energética, como por exemplo, kWh/m2.
Desenvolvimento, em colaboração com o
staff do município responsável por esta área,
de áreas de acesso personalizadas: decisores
(monitorização de nível superior) e técnicos
(monitorização detalhada).
Acresce ainda, o acesso ao histórico de
consumos de energia (desde 2015), que irá possibilitar quantificar o impacto das medidas de melhoria
concretizadas, avaliar o investimento concretizado face às poupanças obtidas; priorizar futuros investimentos em
eficiência energética, com base na análise da informação real disponível e identificar consumos anómalos.

Plano de Ação da AGENEAL
O Plano de Ação desenvolvido pela AGENEAL
baseou-se na ação “Edifícios Públicos de
Baixo Carbono: Eficiência Energética no
Fórum Municipal Romeu Correia (FMRC)”. O
FMRC consiste num edifício cultural, sob
gestão do Município de Almada, e esta ação
visa contribuir para a melhoria do seu
desempenho energético, reduzir o consumo
de energia e melhorar o conforto térmico dos
seus ocupantes e visitantes.
Os princiapis resultados desta ação incluem:
Melhoria da classe energética (C para A+);
Redução do consumo de energia em 68%;
Melhoria do desempenho ambiental
(redução das emissões de CO2 em 69 %);
Avaliação da intervenção, através da
instalação de um sistema de monitorização e gestão de energia; Melhoria da estratégia adotada pelo Programa
Operacional Regional de Lisboa (foco na melhoria dos níveis de conforto dos utilizadores do edifício do FMRC).
O investimento estimado para a concretização desta ação é € 403 877,00, cofinanciado pelo POR Lisboa (até
€ 200 000,00) e o pelo Município de Almada.
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Plano d Ação da MAE
O Plano de Ação desenvolvido pela Agência de Energia de
Mazovia compreende 2 ações: Ação 1: Obrigatoriedade de
introduzir sistemas de monitorização de energia em
projetos financiados pelo POR (eixo IV) e Ação 2:
Obrigatoriedade de introduzir sistemas de monitorização
de energia em projetos financiados a partir de empréstimos
visando a promoção da eficiência energética.
Uma vez que a monitorização e gestão de energia consistia
apenas numa medida de melhoria opcional, aplicável a
qualquer projeto de eficiência energética financiado pelo
POR, a Agência de Energia de Mazovia introduziu um
requisito essencial em qualquer projeto deste âmbito, isto
é, tornou-se obrigatório contemplar a instalação de um
sistema de monitorização e gestão de energia em todos os
projetos financiados pelo POR ou através de um
empréstimo destinando à concretização de projetos de
eficiência energética. Desta forma, os novos projetos de eficiência energética desenvolvidos na Polónia
terão condição de obter melhores resultados, em concreto, poupanças de energia e economias mais
significativas.

Plano de Ação Regional de Kalmar
O Plano de Ação desenvolvido em Kalmar
contempla duas ações. Acão 1: monitorização
dos consumos num edifício escolar. Este
sistema irá monitorizar os consumos de
energia e água no edifício e caracterizar o seu
perfil de consumo. Em concreto, os consumos
de eletricidade afetos ao funcionamento dos
vários sistemas (ex. bombas, ventiladores,
elevadores,
aquecimento,
caldeiras,
iluminação exterior), assim como, os usos
finais (equipamento de escritório, lavandaria,
cozinha, iluminação interior. Ação 2:
desenvolvimento de uma metodologia para a
visualização dos dados de monitorização.
Divulgação dos dados recolhidos junto dos
diferentes utilizadores como forma de
promover a eficiência energética neste edifício. Na reunião de stakeholders locais, que decorreu em dezembro
p.p., foi discutida a monitorização dos consumos de energia e um dos especialistas convidados, Daniel Svensson,
fez uma apresentação no âmbito da concretização e quantificação de medidas de melhoria em edifícios públicos.
Enquanto a especialista na área financeira, Ann Sörman, apresentou alguns exemplos de projetos de eficiência
energética financiados através do recurso a mecanismos financeiros verdes.
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Plano de Ação da Região de Saxony-Anhalt
O Plano de Ação desenvolvido pelo Banco de Investimento de Saxonny-Anhalt, resultou da cooperação com os
stakeholders locais, a Autoridade de Gestão Local e a agência de energia no decurso dos últimos três anos.
O principal objetivo consiste na introdução de melhorias
na diretiva STARK III plus ERDF (SIII+), através da
concretização de três ações distintas: 1) Introdução de
um sistema de monitorização dos consumos de energia,
amigo do utilizador, em todos os projetos SIII+,
promovendo uma gestão de energia mais eficiente e
auxiliar na avaliação do seu potencial de economia de
energia. 2) Desenvolvimento de uma base de dados
centralizada, conectada ao novo sistema de
monitorização do SIII+, incluindo ferramentas de
avaliação dos dados compilados com vista a potenciar o
papel dos decisores políticos. 3) Formação obrigatória
dirigida aos gestores e utilizadores do edifício, durante
a fase de implementação do sistema de monitorização
Esquema do novo sistema de monitorização SIII+, Saxony-Anhalt
do
SIII+, visando promover a sensibilização para
eficiência energética e contribuir para a melhoria da
gestão de energia através do recurso à monitorização.
Estas ações estão interligadas através da intervenção da agência regional de energia, LENA, que irá assumir o
papel de administrador do sistema e, em concreto, do novo sistema de monitorização do SIII+, assegurando desta
forma um apoio efetivo na gestão de energia nesta região.

Plano de Ação da ARRR
O Plano de Ação desenvolvido pela ARRR, para a região da Toscania, resultou de vários meses de partilha de
experiências e boas práticas com vários parceiros de
projeto. Em concreto, com as cidades de Rennes
(França), Santander (Espanha) e Magdeburg
(Alemanha). Este plano baseou-se em três pontos
principais: 1) Promover a monitorização dos
consumos de energia na estratégia regional. A região
da Toscania aprovou um concurso público no âmbito
do Por Fesr 2014-2020 – Energia, que representou
um financiamento de 53 milhões de euros para
projetos de eficiência energética em edifícios
públicos. Este concurso envolveu várias entidades: no
total 220, entre municípios, outras entidades públicas
e instituições do setor da saúde, que apresentaram
296 projetos de eficiência energética em edifícios
Reunião de Stakeholders Locais, Toscania
públicos. 2) Desenvolvimento de um novo sistema de
monitorização, em colaboração com o CET (Consórcio
Energia Toscania – empresa pública sob gestão da Região da Toscania, Municípios e Serviços de Saúde, com
intervenção na área da eficiência energética) para compilação dos dados de consumo do parque de edifícios
públicos. 3) Desenvolvimento de uma sala de controlo inteligente para a área metropolitana de Florença, como
parte de um sistema integrado, que contempla a monitorização do trânsito e iluminação pública, mas também
dos consumos de eletricidade, gás e água dos edifícios públicos.
Este projeto é cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e pelo Programa Interreg Europa

Plano de Ação de Lorient
Em Lorient, o Plano de Ação Local foi apresentado
em 25 de setembro. O Município de Lorient
destacou a importância da cooperação entre os
stakeholders locais: a região da Bertanha no âmbito
do projeto SMILE – redes inteligentes e o Município
de Lorient no âmbito do Plano Local Clima, Ar e
Energia e o Esquema Digital Local. Pretende-se que
estas políticas beneficiem do know-how adquirido e
partilhado no âmbito do projeto EMPOWER, em
particular da elaboração do Plano de Ação Local.
Desta forma, será dado o primeiro passo para uma
cooperação no âmbito da Digitalização Energética e
que visa oficializar um conjunto de iniciativas locais
e know-how para a otimização de infraestruturas e
serviços digitais que visam a transição energética
nestas regiões.

Reunião de Stakeholders Locais, Lorient, setembro 2019

6ª Reunião do Projeto EMPOWER
Em 20 de Novembro de 2019 o parceiro Irlandês (SRA) acolheu a última reunião de projeto da 1ª fase do
EMPOWER, que decorreu em Waterford. Esta cidade foi fundada pelos Vikings em 914 e é a mais antiga da Irlanda.
Durante esta reunião foi discutida a monitorização dos planos de ação local, cuja implementação terá lugar no
decurso da 2ª fase do projeto.
Nesta reunião foi feito um ponto de situação do trabalho desenvolvido durante a 1ª fase do EMPOWER e das
ações futuras, previstas desenvolver na 2ª fase do projeto. Houve ainda lugar à partilha de informação, notícias,
ideias e experiências entre parceiros: progressos que resultaram dos workshops de transferência, reuniões de
stakeholders, Registo de Boas Práticas e website do projeto. Breve apresentação dos Planos de Ação Local a cargo
dos vários parceiros; desenvolvimentos no âmbito da disseminação e comunicação e sugestões de melhoria para
o próximo semestre e 2ª fase do projeto. Para saber mais
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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 aos Workshops Técnicos e de Transferência, Planos
de Ação Local, Brochura do projeto e reportagens divulgadas nos
Media pelos parceiros de projeto. Para saber mais sobre as boas
práticas apresentadas pelos parceiros de projeto: Registo de Boas
Práticas.
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

Parceiros de Projeto










Agência de Energia de Podravje – Instituição para o Uso Sustentável da Energia (Eslovénia) – Líder
Agência Municipal de Energia de Almada, AGENEAL (PT)
Assembleia Regional do Sul, Irlanda (IE)
Agência de Energia de Florença (IT)
Município de Lorient (FR)
Agência de Energia do Sudeste, Suécia (SE)
Agência de Energia de Mazovia, MAE (PL)
Banco de Desenvolvimento de Saxony – Anhalt (DE)
Município de Santander (ES)

Esta newsletter reflete a opinião dos autores: as autoridades do Programa Interreg Europa não são responsáveis por
qualquer uso que venha a ser feito da informação nela contida.
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