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TÓPICOS ……. 

 
Caros leitores,  
 
Bem-vindos à 3ª newsletter do EMPOWER. 
 
Esta fase do projeto foi bastante atarefada, contemplou várias aprendizagens 
interessantes e oportunidades para os parceiros e stakeholders conhecerem 
diferentes boas práticas. 
 
Nesta edição irá encontrar informação atualizada sobre as visitas de estudo do 
EMPOWER, realizadas nos últimos meses. Assim como, sobre as próximas 
atividades do projeto. 
 
Os parceiros estão no caminho certo para capacitar as respetivas regiões. O 
website constitui uma fonte privilegiada de notícias, atualizações e informação 
sobre os progressos alcançados no decurso do projeto.  Para saber mais: 
www.interregeurope.eu/empower.   
 
Boa leitura sobre os progressos conseguidos com o EMPOWER!  
 

 

 

 

 

• Notícias das visitas de estudo 
 

• Reunião de Projeto 
 

• Próxima fase do EMPOWER 
 

• 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 em: 
www.interregeurope.eu/empower 

 
 

    

http://www.interregeurope.eu/empower


 

 
 

  

 
 

Notícias das Visitas de Estudo  
 
Cada país organizou uma visita de estudo, proporcionando a parceiros e stakeholders a oportunidade de observarem 
boas práticas relevantes para a sua aprendizagem e melhoria das suas competências. As visitas de estudo são um 
aspeto essencial no processo de aprendizagem e partilha de experiências no âmbito do projeto EMPOWER.

 
Maribor, Eslovénia 
  

 

 
 
A visita de estudo decorreu nos dias 12 e 13 de Dezembro 
de 2017, em Maribor e foi organizada pela Agência de 
Energia de Podravje. 
 

Durante a visita, os participantes tiveram oportunidade 
de ver, em primeira mão, as etapas de implementação e 
gestão do sistema de monitorização de consumos e 
custos de energia em edifícios públicos. O município de 
Maribor implementou um sistema de monotorização de 
energia, que consiste numa ferramenta online e que 
utiliza um software específico de monitorização e análise 
de dados de consumo de energia e permite a elaboração 
de relatórios.   Saber mais 

 

Mazovia, Polónia 
 

 

 
A visita de estudo a Mazovia teve lugar no inicio de 
Janeiro de 2018 e o enfoque foi o Projeto Jessica. O 
primeiro dia da visita arrancou na Universidade Militar de 
Varsóvia e continuou com uma visita guiada pelo campus 
desta universidade para que os participantes pudessem 
observar todo o investimento financiado pelo projeto 
Jessica.  
 

No segundo dia, os participantes visitaram a cidade de 
Legionowo, onde puderam observar vários investimentos 
assegurados pelo Projeto Jessica, nomeadamente um 
campo de futebol e creches. Saber mais

Kalmar, Suécia 
 

 

Em Janeiro de 2018, durante dois dias intensos, a Agência 
de Energia do Sudoeste, Suécia, recebeu stakeholders da 
Eslovénia e França.  
Os participantes visitaram edifícios energeticamente 
eficientes. Tiveram a oportunidade de conhecer e falar 
com os decisores locais, responsáveis pela 
implementação das medidas de melhoria e donos dos 
edifícios públicos, em particular, sobre medidas passivas 
de eficiência energética e soluções inovadoras de 
financiamento.  
Saber mais 
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Cork, Irlanda  
 
O parceiro Irlandês, Assembleia Regional do Sul, em 
conjunto com a Câmara Municipal de Cork e o Instituto 
de Tecnologia de Cork organizaram, nos dias 6 e 7 de 
Fevereiro, uma visita de estudo bastante bem-sucedida, 
que atraiu participantes da Alemanha, Espanha, Eslovénia 
e Irlanda. 
 

Esta visita de estudo à cidade de Cork teve como objetivo 
promover a aprendizagem sobre programas de sucesso, 
no âmbito da monotorização de consumos de energia, 
que estão em desenvolvimento na Irlanda. Saber mais 

 
Nesta edição apresentámos quarto visitas de estudo que foram organizadas de Dezembro de 2017 a Março de 2018. Na 
próxima newsletter, a publicar no final de Junho de 2018, iremos descrever as restantes visitas de estudo. 

 
 

Reunião de Projeto 
 
No dia 6 de Março de 2018, a cidade de Santander em Espanha recebeu os parceiros do EMPOWER para a terceira 
reunião de projeto (PMG3). 
 

Os parceiros partilharam ideias, sentimentos e 
propostas de melhoria sobre as atividades 
implementadas no âmbito do projeto, nos últimos 6 
meses. Foram efetuadas apresentações sobre os temas 
comunicação e disseminação, vistas de estudo, boas 
práticas e tarefas de gestão corrente. Durante a reunião, 
o novo parceiro, a Agência de Energia de Florença, Itália, 
foi oficialmente apresentado aos restantes parceiros. 
 
No final da reunião, foi apresentado o plano de 
trabalhos para o 3º e 4º semestres pelo líder de projeto, 
a Agência de Energia de Podravje. 

 
 

Próxima fase do EMPOWER 
 

Depois de concluída a fase da aprendizagem e partilha de experiências, segue-se a fase de preparação dos planos de 
ação regionais. Nos primeiros 16 meses, os parceiros focaram-se essencialmente nas sessões técnicas e nas visitas de 
estudo. Foram organizadas várias visitas de estudo para permitir que os stakeholders se pudessem familiarizar com 
medidas especificas de monotorização de consumos e custos de energia. O Registo de Boas Práticas foi preparado e 
adotado. 
Para além da conclusão das restantes visitas de estudo, os parceiros irão desenvolver duas atividades principais na 
próxima fase, ou seja, a organização de dois workshops técnicos temáticos. Um liderado por Almada, Portugal, sobre 
monotorização de energia e o outro liderado por Saxony Anhalt, Alemanha, sobre mecanismos inovadores de 
financiamento de projetos de eficiência energética. Cada parceiro irá ainda produzir um Plano de Ação Regional. 
 

 Este projeto é co-financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e pelo Programa Interreg Europa 
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Novidades no website do EMPOWER?  
 
O website do projeto está em constante atualização! Este semestre foram carregados 
diversos ficheiros nas áreas  biblioteca e notícias: artigos relativos às diferentes visitas 
de estudo, fotos, Registo de Boas Práticas, brochura do projeto e destaques de 
imprensa dos vários parceiros. 
 
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  

 
 

Project partners 
 

• Agência de Energia de Podravje – Instituição para o Uso Sustentável de Energia (Eslovénia) – Líder de 
Projeto 

• 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 Sudoeste, 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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