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Será desenvolvido um plano de promoção de políticas  de eficiência energética nos edifícios

Vila Nova de Gaia é um dos cinco municípios de cinco países europeus a integrar a candidatura aprovada pela
Comissão Europeia para o Projeto LOCARBO do programa Interreg Europe. A par de outras cidades, Gaia irá
implementar um projeto de cooperação europeia que, ao longo de quatro anos, irá desenvolver um plano de promoção
de políticas de eficiência energética nos edifícios.

Ao mesmo tempo que adquire maior visibilidade, Gaia está a integrar projetos internacionais perfeitamente
alinhavados com a estratégia de desenvolvimento sustentável e investimento inteligente que o atual executivo,
liderado por Eduardo Vítor Rodrigues, sempre defendeu.

A entrada de Gaia no projeto de cooperação entre municípios da Europa ficou a dever-se à associação Inteli,
responsável por posicionar as cidades em parcerias internacionais. Esta será uma oportunidade de partilhar
conhecimentos com outros municípios e, simultaneamente, criar mais inovação e desenvolvimento para Gaia e para a
sua população.

Os parceiros do Projeto LOCARBO (incluindo uma equipa de trabalho da Câmara Municipal de Gaia) estiveram
reunidos na Província de Potenza, dando o «pontapé de saída» para o desenvolvimento dos trabalhos. Todos os
parceiros estão cientes de que as políticas regionais em torno da eficiência energética só serão bem sucedidas se
todos os intervenientes estiveram interligados. Assim, nos próximos anos, o projeto será desenvolvido em três pilares
fundamentais totalmente integrados, nomeadamente: os serviços e produtos complementares disponibilizados pelas
autoridades, os modelos de cooperação inovadores e as soluções tecnológicas diferenciadoras.

O projeto é liderado pela província de Potenza, em Itália, e integra, além de Portugal, outros parceiros da Hungria,
Lituânia, Roménia, Reino Unido e Itália.

Informações adicionais:

Site - www.interregeurope.eu/locarbo
Facebook - www.facebook.com/Locarbo-Project
Twitter - twitter.com/LocarboProject
Linkedin - www.linkedin.com/in/locarbo-project
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Requalificação do Auditório Municipal de Gaia vai
avançar

22-10-2016
A cerimónia decorreu no Auditório Municipal com a
presença do Ministro da Cultura

ARCH Valadares celebrou segundo aniversário da
retoma da atividade

21-10-2016
Eduardo Vítor Rodrigues foi homenageado durante
a cerimónia

Segunda fase da requalificação do Hospital de
Gaia/Espinho vai avançar

21-10-2016
Cerimónia contou com a presença do Ministro da
Saúde, Adalberto Campos Fernandes

Lançada a primeira pedra da capela mortuária de
Arcozelo

16-10-2016
A cerimónia decorreu na Alameda D. Manuel I, perto
do cemitério

"Uma política marítima para a frente atlântica", por
Eduardo Vítor Rodrigues

15-10-2016
O curso decorre no Solar Condes de Resende até
março de 2017

Gaia integra projeto europeu Locarbo - Notícias - Portal da Câmara M... http://arquivoweb.cm-gaia.pt/portais/_cmg/Noticia.aspx?contentid=24...

1 de 2 07-12-2016 10:37



Cem anos da Sociedade Musical 1º de Agosto em
livro

09-10-2016
A obra analisa um século de existência da
coletividade
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Diretório de Contactos

Contacto Direto Município Saúde

Gaia na Imprensa Telf: 22 374 24 00 Cultura Ação Social

Mapa do Site E-mail: geral@cm-gaia.pt Desporto Segurança
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