
 

INTENSIFY PRESS RELEASE #4 

(Um projeto Interreg Europe) 

O projeto Intensify está agora no 4º semestre. A duração do projeto é de cinco anos com início em 

junho de 2018 e fim em maio de 2023. Infelizmente, o nosso parceiro eslovaco, o município de 

Trnava, optou por se retirar do projeto. Desejamos-lhes boa sorte. A inclusão de um novo parceiro 

de projeto está neste momento a ser equacionada. 

A atividade durante o semestre tem sido dificultada pela disseminação do surto da doença covid-19 

na Europa. As restrições de viagem significam que as visitas de estudo presenciais previstas para 

acontecer neste semestre foram adiadas. A equipe do projeto também está a avaliar abordagens 

inovadoras, digitais e repensando o programa de Troca de Experiências neste período de 

paralisação, aproveitando as lições aprendidas nas plataformas digitais reunidas durante os Eventos 

Temáticos. 

O projeto também está vai ganhando tração em cada um dos parceiros do projeto serão baseados 

nos planos de economia de baixo carbono existentes que as regiões têm, mas incorporarão nos 

mesmos um foco mais acentuado em diferentes métodos eficazes de envolvimento dos cidadãos. Os 

planos serão alimentados pelas experiências de aprendizagem inter-regional adquiridas pela 

participação de cada parceiro nos eventos temáticos dos semestres 1 e 2, e das visitas de estudo do 

terceiro semestre. Os planos também beneficiarão com a participação de cada parceiro na segunda 

ronda de visitas de estudo e nos workshops de transferência de conhecimento programados para o 

5º semestre. 

Cada parceiro do projeto contribuiu de forma única para o projeto até agora. As atividades de 

envolvimento da comunidade tem sido muito ampla, desde comunidades de energia em Cork, 

plataformas digitais de envolvimento da comunidade em Almada, renovação energética profunda de 

apartamentos em Vitória-Gasteiz, promoção de modos de transporte de baixo carbono em Milton 

Keynes, Contratos Integrados de Desempenho Energético nas escolas dentro da Província Treviso, os 

instrumentos financeiros utilizados pela Saxônia-Anhalt e a plataforma de e-scooter implantada pela 

Cidade de Zadar. Estas boas práticas e a troca de experiências associadas às visitas e eventos 

temáticos alimentarão os resultados dos planos de ação regionais a desenvolver.  

Para saber mais sobre o projeto INTENSIFY visite nosso site www.interregeurope.eu/intensify . 
Siga-nos no twitter @intensifyEU1. 
Siga o nosso grupo do LinkedIn https://www.linkedin.com/groups/8752358/. 
Ou a nossa página do Facebook: https://www.facebook.com/Intensify-Interreg-Europe-Project-
1202191033269724/ 

http://www.interregeurope.eu/intensify
https://www.linkedin.com/groups/8752358/
https://www.facebook.com/Intensify-Interreg-Europe-Project-1202191033269724/
https://www.facebook.com/Intensify-Interreg-Europe-Project-1202191033269724/

