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O que é o Sun4All?

O que é que o SUN4ALL pode oferecer?

Sun4all é um projeto europeu apoiado pelo Programa Horizonte 2020,
que pretende tornar as energias renováveis mais acessíveis.

Através deste projeto com co-financiamento europeu, será instalado
um conjunto de painéis fotovoltaicos, que possibilitará:

A cidade de Almada faz parte deste projeto piloto, em conjunto com
outras 3 cidades europeias, Barcelona, (Espanha), Coeur de Savoie
(França) e Roma (Itália).

• Redução na fatura da eletricidade

O projeto tem como objetivo criar uma comunidade de energia em
Almada na Rua dos 3 Vales, promovendo o uso de energia renovável
e contribuindo para a transição energética do Concelho de Almada. O
trabalho será desenvolvido pela Câmara Municipal Almada em parceria
com a Ageneal. Os agregados familiares dos edifícios selecionados
vão poder consumir a energia elétrica produzida, e serão convidados
a implementar medidas de eficiência energética reduzindo os custos
associados ao consumo nas suas habitações.

A energia
solar é
produzida
por painéis
fotovoltaicos
instalados
no topo dos
edifícios.

A energia renovável pode ser consumida pelos
beneficiários do Sun4All ou injetada na rede, caso
se verifique excesso de produção.

Quem pode participar no Projeto
Europeu SUN4ALL?
A seleção de beneficiários para o Sun4All será feita em várias
fases entre os agregados que tenham contrato de arrendamento
em regime de renda apoiada no parque habitacional sob gestão do
município de Almada, nomeadamente nos edifícios de habitação
pública municipal da Rua dos 3 Vales nº 48, 50, 52, 54, 56, 58 e 60 e
Rua de São Lourenço Poente nº 16, 18 e 20.

• Acesso gratuito a ações formativas sobre
poupança e outros temas na área da
sustentabilidade ambiental
• Aconselhamento personalizado sobre
medidas de eficiência energética
a implementar

A participação no projeto, nos workshops e nas visitas serão gratuitos!
Para mais informações poderão contactar através do endereço
info@ageneal.pt ou através do telefone 212 722 380.

• Visitas a instalações com painéis solares

As habitações selecionadas no projeto
europeu SUN4ALL continuarão a receber
a energia do seu operador.

Foi selecionado, e agora?
Os benefícios
da produção
fotovoltaica serão
apresentados
na sua fatura
elétrica.

A fase de seleção, ocorrerá em 2022 e envolverá
entre 50 a 100 fogos, que irão formar a primeira fase
da Comunidade de Energia dos 3 Vales.
Ao longo dos 2 anos do projeto os beneficiários terão
oportunidade de participar em vários workshops
temáticos na área da energia e sustentabilidade.

