COMUNIDADES DE ENERGIA
Comunidade Local de Energia dos 3 Vales
Projeto Sun4All
Almada

This project has received funding
from the European Union’s
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innovation programme under
Grant Agreement no. 101032239.

O que é o Sun4All?
• Projeto europeu que pretende
promover o acesso a energias
renováveis, com co-financiamento do
Programa Horizonte 2020
• Projeto que visa atenuar a pobreza
energética em famílias mais
vulneráveis do ponto de vista
económico e social, através da sua
integração em comunidades locais
de energia

Em desenvolvimento em 4
cidades europeias
(Almada, Barcelona,
Coeur de Savoie e Roma)

O que envolve o Sun4All?
• Redução na fatura de eletricidade
• Instalação de painéis fotovoltaicos em
edifícios municipais, pela CMA
• Acesso a sessões informativas sobre
poupança energética e outros temas
na área da sustentabilidade ambiental
• Aconselhamento personalizado sobre
medidas de eficiência energética a
implementar
• Visita a instalações com painéis
solares

• O projeto SUN4ALL está a ser
desenvolvido numa parceria entre a
Ageneal e a CMA
• Os edifícios de habitação social a
intervencionar estão localizados na
Rua dos 3 Vales e Rua São Lourenço
Poente

Habitações na Rua dos 3 Vales – Monte da Caparica,
Almada

• Um dos lotes, que no passado, foi
alvo do projeto europeu HERB já tem
instalados um conjunto de painéis
solares híbridos
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FASE 1
Pretende-se:
1) Regularizar o Autoconsumo
Coletivo no edifício da Rua dos 3
Vales nº 50; e

2) Aumentar o número de
painéis instalados na cobertura
de modo a beneficiar também os
lotes adjacentes.
Painéis Solares instalados na Rua dos 3 Vales nº50 –
Monte da Caparica, Almada
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Sessões com os
moradores

Durante
as
sessões
é
preenchido um questionário
específico do projeto.

A cada beneficiário é oferecido um saco de
algodão, uma caneta e um folheto com
informação e contactos.

Sessão informativa e de recrutamento de
beneficiários – Centro Juvenil dos Três
Vales, Monte da Caparica

A convocatória para
a participação nas
sessões é feita por
correio e contacto
telefónico.
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FASE 2

Pretende-se:
1) Instalar um conjunto de painéis
fotovoltaicos nos edifícios da Rua de São
Lourenço Poente; e

2) Regularizar o Autoconsumo Coletivo
em todos os edifícios.

Simulação da instalação de Painéis na FASE 2
do projeto – Monte da Caparica, Almada
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Num total serão contemplados:
• 123 agregados familiares com contrato
de arrendamento em regime de renda
apoiada; em
• 10 edifícios de diferentes tipologias

No final da FASE 2 prevê-se:
• produção total de energia de cerca de
133 MWh/ano; e
• potência instalada de cerca de 94 KWp

Exemplos de edificios que podem fazer parte da FASE 3 do projeto – Monte da Caparica, Almada

FASE 3
Será constituída a Comunidade Local de Energia dos 3
Vales agregando outros edifícios existentes na proximidade,
tais como: Centro de Saúde, Escolas, Biblioteca Municipal,
Complexo Municipal de Piscinas, …
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Thank you!
Catarina Alves, catarina.alves@ageneal.pt
https://ageneal.pt/
Learn more:
https://sunforall.eu

Sun4All Project

info@sunforall.eu

@Sun4All_EU
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