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TÓPICOS ……. 

 
Caros Leitores,  
 

Bem-vindos à 5ª newsletter do EMPOWER! 
 
Durante este semestre o foco do projeto foi a partilha de conhecimentos e 
experiências entre parceiros e stakeholders. Os parceiros estiveram 
dedicados à organização de dois Workshops Técnicos que visaram a partilha 
de know-how ao nível Europeu e Internacional. 
 
Esta edição inclui informação atualizada sobre as ações concretizadas no 
âmbito do EMPOWER nos últimos meses, assim como, sobre as ações 
previstas para o próximo período de execução do projeto. 
 
Todos os parceiros estão no caminho certo para capacitar as respetivas 
regiões. O website do EMPOWER 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!  
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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 

 
 

 



 
 

 
Notícias sobre os Workshops Técnicos 
 
Em Almada e Magdeburg, decorreram os dois workshops técnicos do EMPOWER, com o objetivo de 
proporcionar aos parceiros de projeto e stakeholders a oportunidade de aumentarem os seus conhecimentos 
sobre monitorização de consumos de energia e instrumentos financeiros. Os tópicos abordados em ambos os 
eventos foram cruciais para a consolidação de aprendizagens entre os parceiros de projeto. Os especialistas 
convidados vão ter um papel importante, na ajuda aos parceiros e respetivos stakeholders locais, com vista a 
importar as boas práticas apresentadas, adaptá-las às políticas em desenvolvimento e auxiliar na elaboração dos 
Planos de Ação Locais.  
 
Workshop Técnico “Monitorização, Regulação e Gestão de Energia”, Almada, Portugal 
O primeiro workshop técnico, subordinado ao tema “Monitorização, Regulação e Gestão de Energia”, foi 
promovido pela AGENEAL e teve lugar na Costa da Caparica, Almada, 24 e 25 de outubro de2018. Este evento 
contou com cerca de 40 participantes e o foco das apresentações foi a monitorização e gestão dos consumos de 
energia.  Entre os participantes incluíram-se especialistas locais e internacionais nesta área, convidados pelos 
parceiros de projeto. A agenda do workshop incluiu a apresentação de várias boas práticas e a discussão 
detalhada de aspetos técnicos, financeiros e sociais relacionados com os temas da monitorização, regulação e 
gestão de energia em edifícios públicos. 
 
O principal objetivo desta sessão consistiu em promover a partilha de medidas que visem reduzir o consumo de 
energia em edifícios e as respetivas emissões de dióxido de carbono. Durante o evento houve ainda oportunidade 
para conjugar esforços com outro projeto Europeu, denominado QUANTUM, também focado na redução do 
consumo de energia em edifícios. Saber mais  

   

   Workshop Técnico “Instrumentos Financeiros Inovadores”, Magdeburg, Alemanha 
O Segundo Workshop Técnico, subordinado ao tema “Instrumentos Financeiros Inovadores”, decorreu 
em Magdeburg, 4  e 5 de dezembro de 2018, promovido pelo parceiro Alemão Banco de Desenvolvimento 
de Saxony-Anhalt. 
Este evento proporcionou aos parceiros a oportunidade de colaborarem no desenvolvimento de 
instrumentos financeiros inovadores, beneficiando do know-how dos vários especialistas presentes. 
Durante o workshop, a Autoridade de Gestão para o FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional) e FSE (Fundo Social Europeu), na região de Saxony-Anhalt, apresentou uma visão geral sobre o 
atual contexto Europeu em matéria de instrumentos financeiros. Os parceiros ficaram também a conhecer 
vários modelos de investimento atualmente em utilização. Os vários especialistas convidados 
apresentaram exemplos reais com recurso ao FEDER, Fundos Europeus de Desenvolvimento Estrutural, 
Crowdfunding e Contratos de Performance Energética. Por último, foi ainda apresentada a perspetiva de 
duas instituições financeiras relativamente aos critérios considerados para a avaliação de projetos de 
eficiência energética. Saber mais 
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O próximo passo, no seguimento dos workshops técnicos realizados, consistirá em importar as boas práticas 
apresentadas que tenham aplicabilidade nas políticas em desenvolvimento em cada um dos países parceiros. 
Nomeadamente, através da elaboração dos respetivos Planos de Ação Local.     
 

Para saber mais sobre as boas práticas apresentadas pelos vários parceiros do EMPOWER: REGISTO DE BOAS 
PRÁTICAS. 
 

 
 

4ª Reunião do Projeto EMPOWER 
 

Em 23 de Outubro de 2018, a AGENEAL, Agência Municipal de Energia de Almada acolheu os parceiros do EMPOWER 
por ocasião da quarta reunião de projeto. 
 
As boas vindas aos parceiros estiveram a cargo da líder do 
projeto EMPOWER, Vlasta Krmelj. Durante esta reunião os 
parceiros fizeram um ponto de situação das tarefas 
realizadas e planearam as ações previstas para os próximos 
meses. Houve também lugar à partilha de informação, 
notícias e experiências que decorreram dos últimos seis 
meses de desenvolvimento do EMPOWER. 
 
 

 
 

A próxima fase do EMPOWER 
 

Nesta fase os parceiros irão elaborar os respetivos Planos de Ação Locais.  
 

Durante os últimos meses o foco esteve na partilha de experiências e aprendizagens que resultaram da realização da 
sessão técnica “Peer Review” e das visitas de estudo efetuadas. Foram concretizadas várias visitas de estudo com o 
objetivo de apresentar aos Stakeholders medidas especificas no âmbito da monitorização do consumo de energia e 
instrumentos financeiros inovadores. O Registo de Boas Práticas foi revisto e concluído. Decorreram dois Workshops 
temáticos, cuja organização esteve a cargo da AGENEAL, Almada, sobre o tema “Monitorização, Regulação e Gestão de 
Energia” e do parceiro Alemão, Banco de Desenvolviento de Saxony Anhalt, subordinado ao tema “Instrumentos 
Financeiros Inovadores”.  
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Novidades no website do EMPOWER? 
 
O website do projeto está em permanente atualização! Este semestre foram carregados 
diversos ficheiros nas áreas  biblioteca e notícias: artigos relativos aos Workshops 
Técnicos organizados pelos parceiros de projeto, 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  
 

 
 

Parceiros de Projeto 
 

 Agência de Energia de Podravje – Instituição para o Uso Sustentável da Energia (Eslovénia) – Líder do 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 Sudeste, 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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