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Almada desenvolve o seu Plano de Ação Regional 

A AGENEAL, Agência Municipal de Energia de Almada está a desenvolver um Plano de Acção Regional 

conjuntamente com oito parceiros do projecto Interreg Europe INTENSIFY. 

A AGENEAL é parceira do projeto inovador INTENSIFY, que procura incentivar a redução das emissões de carbono 

através do envolvimento ativo da comunidade. O projeto aborda um desafio fundamental para as cidades e regiões 

europeias; como incentivar os cidadãos e as comunidades locais com vista à redução das emissões de GEE. O projeto 

reconhece a urgência e a escala do desafio, “as metas são tão ambiciosas que exigem mudanças de comportamento 

significativas que não podem ser impostas às pessoas ... a vontade das pessoas determina a coragem dos decisores 

políticos ... os esforços devem ser intensificados. ” 

Nesta fase, o projeto está no seu 5.º Semestre, estando a finalizar o processo de troca de experiências e aprendizagem 

inter regional. Cada parceiro identificou boas práticas imlementadas numa outra região parceira que podem ser 

transferidas para o seu próprio território. Seguidamente,  um conjunto de especialistas nessas boas práticas são então 

convidados a apresentar os seus conhecuimentos e a discutir, junto com o parceiro anfitrião, qual a melhor forma de 

“importar” essas iniciativas num processo de transferabilidade. Infelizmente, o surto de Covid-19 resultou no 

cancelamento de várias destas iniciativas, tendo sido necessário recorrer a eventos on-line. Apesar destas limitações, 

os parceiros do projeto asseguraram um conjunto arargado de “Study Visits” e encontros face-a-face de forma virtual, 

recorrendo a Video Conferência. Um bom exepmlo deste tipo de eventos foi a visita virtual de uma delegação de 

Vitoria-Gasteiz (ES) a Almada, onde foi possível apresentar o projeto Multiadapt, implementado pela Câmara 

Municipal de Almada e dar a conhecer uma das suas Hortas Municipais.  

Até agora, os parceiros do projeto compilaram diversas boas práticas, e parte delas foram publicadas com êxito na 

base de dados de boas práticas do Interreg Europe (1). Os legisladores de toda a Europa podem agora consultar essas 

boas práticas online. Esta base de dados  inclui, para além do Multiadapt, duas outras iniciativas em Almada: as 

“Viagens a Troco de Lixo”, que consiste na troca de materiais recicláveis por bilhetes gratuitos de transporte público,  

promovendo-os junto dos não utilizadores habituais de forma a que estes se tornem regulares, e a PLAC,  Plataforma 

Local Almada Clima, uma plataforma inovadora que reúne um conjunto diversificado de atores locais, que se 

comprometem a tomar medidas concretas para reduzir as emissões de GEE de Almada em 80% até 2050. 

O Programa Interreg Europe procura estabelecer intercâmbios e troca de aprendizagem inter-regional procurando 

novas soluções inspiradoras de outras regiões. O INTENSIFY é cofinanciado pelo Programa Interreg Europe através do 

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. 

Para mais informações contactar:           Visite o website do INTENSIFY: 

Pedro Gomes      https://www.interregeurope.eu/intensify/  

AGENEAL 

pedro.gomes@ageneal.pt  
 

(1) Fonte: https://www.interregeurope.eu/intensify/good-practices/  
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