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TÓPICOS ……. 

 
 

Caros Leitores,  
 

Bem-vindos à 8ª newsletter do EMPOWER! 
 

Os Parceiros estiveram envolvidos na conceção da ação piloto 
“Eye2Eye” e no desenvolvimento 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. 
Esta edição inclui informação atualizada sobre as ações concretizadas no 
âmbito do EMPOWER nos últimos meses, apesar do impacto causado 
pela pandemia de COVID-19.  
A partir do website do projeto estão também disponíveis notícias e 
atualizações sobre os principais desenvolvimentos alcançados. 
 

Para saber mais: www.interregeurope.eu/empower   
 

Continuação de boa leitura sobre os progressos atingidos no decurso 
do Projeto EMPOWER!    

 

Tudo a postos para a 2ª fase do projeto! 
 

 

 

 

 

• O EMPOWER durante a pandemia 
de COVID-19 
 

• Desenvolvimento dos Planos de 
Ação Local! 

 

•  Nova ação piloto “Eye2Eye”! 
 

• Reunião de projeto: versão online  
 

• Quais as novidades no website do 
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 aqui: 
www.interregeurope.eu/empower 

http://www.interregeurope.eu/empower


 
  

 
 

O EMPOWER durante a pandemia de COVID-19  
 

No início da 2ª fase do EMPOWER, a pandemia de COVID-19 e as medidas de restrição que dai resultaram 
tiveram um forte impacto no desenvolvimento do projeto. Face a isto, deixou de ser permitido viajar e todos 
os parceiros tiveram que se adaptar à nova realidade de trabalho a partir de casa. As reuniões de projeto 
decorreram online com a participação de todos os parceiros. Verificaram-se alguns atrasos, em concreto ao 
nível da monitorização dos Planos de Ação. Pelo que, os resultados obtidos por alguns dos parceiros estão 
ainda incompletos. 

 
 

Desenvolvimento dos Planos de Ação Local 
 

No arranque da 2ª fase do EMPOWER, os parceiros dedicaram-se, na medida do possível, ao 
desenvolvimento dos respetivos Planos de Ação Local. 
 
A Assembleia Regional do Sul, Irlanda, encontra-se a desenvolver o seu Plano de Ação Local. 
Em fevereiro, em parceria com o Município de Cork, foram efetuadas reuniões com os residentes dos 
edifícios de habitação social em Noonan Road, Cork, com o objetivo de definir o plano que visa a instalação 
de equipamento de monitorização de energia nestes apartamentos, previamente à sua reabilitação de 
fundo. Saber mais 
 

 

O desenvolvimento do Plano de Ação da AGENEAL, em particular a ação “Edifícios Públicos de Baixo 
Carbono: Eficiência Energética no Edifício do Fórum Municipal Romeu Correia”, contempla a realização de 
um estudo técnico caracterizado por uma avaliação Ex-Ante/Ex-Post do nível do conforto térmico dos 
utilizadores deste edifício. Em dezembro de 2019, a AGENEAL levou a cabo a avaliação Ex-Ante. Saber mais  
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https://www.interregeurope.eu/empower/news/news-article/9500/implementation-of-sra-rap/
https://www.interregeurope.eu/empower/news/news-article/9498/implementation-of-ageneal-rap/


 
  

 
 
Após a aprovação, pelo Secretariado do Interreg Europa, do Plano de Ação do Município de Santander, o 
foco tem sido o desenvolvimento e implementação de um sistema de monitorização de energia custo-eficaz, 
capaz de assegurar a integração, na Plataforma Smart City, de dados de consumo de energia dos edifícios 
municipais. Assim como, permitir a conceção das tabelas de registo e relatórios que vão auxiliar o staff do 
município a monitorizar a eficiência energética nos edifícios públicos e, ainda, contribuir para a melhoria das 
rotinas de trabalho neste domínio. Saber mais 

 

A Região da Toscânia, em colaboração com a Agência de Energia de Florença, ARR, estão a desenvolver 
propostas com vista à melhoria da sala de controlo da Smart City de Florença. Esta sala de controlo assegura 
o processamento de uma quantidade significativa de informação (ex. dados de trânsito e poluição 
atmosférica), que é disponibilizada aos decisores e à população em geral. O objetivo definido, no âmbito do 
projeto EMPOWER, consiste na avaliação de dados de consumo de energia em edifícios públicos (eletricidade 
e gás) e visa identificar medidas de melhoria eficazes e contribuir para a melhoria da eficiência energética. 
Saber mais 
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https://www.interregeurope.eu/empower/news/news-article/9503/implementation-of-santander-rap/
https://www.interregeurope.eu/empower/news/news-article/9951/implementation-of-rap-for-tuscany-arrr/


 

 

 
 

O Plano de Ação para a região da Mazóvia foi 
desenvolvido em colaboração com a 
Autoridade de Gestão para aquela região. Face 
à pandemia de COVID-19 as prioridades dos 
governos locais sofreram alterações 
significativas e estão agora focadas no apoio a 
novos empreendedores. Neste sentido, o tema 
da eficiência energética passou para segundo 
plano. O desenvolvimento do Plano de Ação 
não parou totalmente, mas nesta fase incluiu 
essencialmente reuniões de trabalho online. 
Saber mais 
 

O contributo da Agência de Energia para o Plano 
de Ação da região sudeste da Suécia irá permitir 
identificar a metodologia para a recolha de dados 
de energia e desempenho energético em edifícios, 
que permitirão caracterizar o seu perfil de 
consumo de energia. Mas irá ainda possibilitar a 
visualização dos dados de energia, alvo de 
monitorização, de forma mais eficiente atendendo 
ao utilizador em questão (ex. responsáveis pela 
gestão do edifício; departamento financeiro e 
decisores). Saber mais 
 
 

 
O Plano de Ação da ENERGAP visa contribuir para a melhoria da governança na política energética municipal 
e promover o desenvolvimento de uma ação piloto para contrariar a pobreza energética na habitação social. 
Em março de 2020, a ENERGAP iniciou o desenvolvimento de ambas as ações descritas no seu Plano de Ação. 
O grupo de trabalho municipal, responsável pelo desenvolvimento do Plano de Ação, foi constituído e é 
composto por elementos da administração municipal. Saber mais 

 

 

Este projeto é cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e pelo Programa Interreg Europa 

    

https://www.interregeurope.eu/empower/news/news-article/9501/implementation-of-mae-rap/
https://www.interregeurope.eu/empower/news/news-article/9550/implementation-of-eass-rap/
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1584977717.pdf
https://www.interregeurope.eu/empower/news/news-article/9622/energap-rap-implementation/


 
 
 

 
 

Nova Ação Piloto “Eye2Eye” 
 

O projeto Eye2Eye – “Energy visualization to the eyes of the consumer” obteve aprovação em 24 de Abril de 
2020. Este projeto piloto resultou das ações de partilha de experiência realizadas no âmbito do EMPOWER. 
Os parceiros do EMPOWER envolvidos neste projeto piloto são: PP6 Agência de Energia do Sudeste da Suécia, 
PP8 Banco de Desenvolvimento de Saxony – Anhalt e PP9 Município de Santander. 
 

Esta ação piloto será desenvolvida e testada na Escola Secundária de Hultsfred, Suécia e pretende dar a 
conhecer o fluxo energético dos vários edifícios desta escola e a forma como cada utilizador pode contribuir 
para a melhoria da sua eficiência energética. Este piloto representará um importante contributo no domínio 
da eficiência energética em edifícios e sensibilização dos utilizadores para a relevância e modo de operação 
dos sistemas de energia. Os resultados obtidos visam contribuir para a melhoria do instrumento de política 
considerado através do desenvolvimento e teste desta metodologia. Saber mais  
 

 
Foto: Lena Eckerberg, Agência de Energia do Sudeste da Suécia, Mikael Pettersson, Diretor do Departamento de Propriedade do 
Municípo de Hultsfred e Mattias Westrin, engenheiro reponsável pela gestão de edifícios no Município de Hultsfred; a sala de refeições 
 

 
 

Reunião de Projeto: versão ONLINE 
 

Em 22 de Setembro, o líder de projeto, Agência 
de Energia de Podravje, organizou a segunda 
reunião de projeto ONLINE, durante a 
pandemia de COVID-19. A primeira reunião 
ONLINE decorreu em Junho de 2020. Os 
parceiros abordaram  os progressos obtidos no 
desenvolvimento dos Planos de Ação e a 
implementação do Projeto piloto “Eye2Eye”. 
Por último, discutiram-se as ações previstas 
para os próximos meses do EMPOWER.  
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https://www.interregeurope.eu/empower/news/news-article/9737/the-preparation-of-launching-the-pilot-is-ongoing/
https://www.facebook.com/hashtag/eye2eye?__eep__=6&fref=mentions


 

 
Novidades no website do EMPOWER?  
 

O website do projeto está em permanente atualização! Este ano 

foram divulgados diversos artigos sobre o desenvolvimento dos 
Planos de Ação, na seção notícias. Assim como, fotografias e 
presenças nos Media a cargo dos vários parceiros de projeto. 
Para saber mais sobre as boas práticas apresentadas pelos 
parceiros do EMPOWER: 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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