
Texto de Pedro Emanuel Santos

O concelho de Vila Nova de Gaia integra um inovador projeto europeu

visa desenvolver políticas de eficiência energética em edifícios nos pró

quatro anos.
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Gaia é uma de cinco cidades a integrar esta plataforma, denominada Locarbo Interreg

Europe e cuja candidatura foi aprovada recentemente por Bruxelas, conforme anunciou

esta terça-feira o município liderado por Eduardo Vítor Rodrigues.
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Há 7 meses

Festival Marés Vivas
volta ao local anterior

Há 7 meses

Gaia vai ter um Beer
Sunset

Há 7 meses

Eduardo Vítor
Rodrigues denuncia
pagamentos da
Câmara de Gaia à
Quercus

Há 8 meses

STCP estende linha
903 até à Quinta das
Rosas, em Gaia

O primeiro passo para o Locarbo Interreg Europe será dado esta quarta-feira, quando

Gaia  e  as  restantes  quatro  cidades  que  integram  o  projeto  se  reunirem em Potenza

(Itália) para alinhavarem como será passada à prática a ideia.u

“Todos os parceiros estão cientes de que as políticas regionais em torno da eficiência

energética apenas terão sucesso se todos os intervenientes estiverm interligados. Assim,

nos próximos anos o projeto será desenvolvido em três pilares fundamentais totalmente

integrados, nomeadamente: serviços e produtos complementares disponibilizados pelas

autoridades,  modelos  de  cooperação  inovadores  e  soluções  tecnológicas

diferenciadoras”, explicou a Câmara de Gaia em comunicado.

“Esta  será  uma  oportunidade  de  partilhar  conhecimentos  com  outros  municípios  e,

simultaneamente,  criar  mais  inovação  e  desenvolvimento  para  Gaia  e  para  a  sua

população”, acrescentou a autarquia.

Além  de  Vila  Nova  de  Gaia,  fazem  parte  do  Locarbo  Interreg  cidades  da  Hungria,

Lituânia, Roménia, Reino Unido e Itália.

1,1 m pessoas gostam disto. Sê a primeira entre os teus amigos.Gosto Partilhar

2 comentários Ordenar por

Jose Eduardo Castro Freitas  · Diretor executivo na empresa Jedped

A eficiência energética é o nosso petróleo verde, há que o potenciar e levar até ao limite
das suas potencialidades. Boa sorte, e que no final os resultados sejam iguais aos
esperados no projecto de candidatura. Parabéns à CMGaia e ao seu executivo.

Gosto · Responder · 1 · 30 de agosto de 2016 18:32

Manuel Lopes Moreira  · General manager na empresa GIMNOCEDRO

A nossa cidade está no topo das grandes cidades na Europa. Acho isto muito bom para
os Gaienses.

Gosto · Responder · 3 de Setembro de 2016 10:37
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Desenvolvido por INDABOX
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Marés Vivas acusa
SOS Estuário do Douro
de “chantagem e
terrorismo”
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