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CONCELHO

Projeto emPoWer Promove WorkshoP 
iNterNaCioNal em almada

MONITORIzAÇãO, 
REGUlAÇãO E GESTãO             
dE ENERGIA

Obras de ampliação da Escola básica Maria Rosa Colaço, 
no Feijó, e de reabilitação na Escola básica da Trafaria n.º 1

O projeto EMPOWER, More Carbon Reduction by Dynamically 
Monitoring Energy Efficiency, é um projeto europeu em que Almada 
participa, que tem como objetivo visível conseguir obtenção de 
poupanças de energia de, pelo menos, 5% por ano em diferentes 
locais piloto previamente definidos, implementando medidas de 
otimização energética baseadas em Tecnologias de Informação 
e Comunicação. Este projeto enquadra-se também no conceito 
smart city em que Almada está empenhada em desenvolver.
Recentemente, decorreu em Almada um workshop técnico que 
contou com a participação de vários especialistas e representantes 
das outras cidades participantes no EMPOWER, que partilharam 
casos de estudo e debateram questões técnicas, financeiras e 
sociais inerentes ao tema da monitorização e gestão de energia em 
edifícios. 
O projeto é apoiado pelo Programa INTERREG Europa e coordenado 
pela Agência de Energia de Podravje, da Eslovénia. Em Almada, 
o projeto é coordenado pela AGENEAL, Agência Municipal de 
Energia de Almada e nele participam também mais oito entidades: 
Assembleia Regional do Sul, Irlanda; Agência de Energia de 
Florença, Itália; Município de Lorient, França; Agência de Energia 
do Sudeste, Suécia; Agência de Energia de Mazovia, Polónia; Banco 
de Desenvolvimento de Saxony – Anhalt, Alemanha e Município de 
Santander, Espanha.

  informações
      www.interregeurope.eu/empower
     

mais de 300 CriaNças abraNgidas

INTERvENÇÕES EM ESCOlAS 
NO FEIJó E NA TRAFARIA

A Câmara Municipal de Almada (CMA) continua a investir na 
ampliação e conservação dos edifícios escolares da rede pública 
de Ensino Básico do concelho, da responsabilidade da autarquia.
Na segunda quinzena de dezembro, arrancaram já os trabalhos de 
ampliação do número de salas de jardim de infância e de 1.º Ciclo 
da Escola Básica Maria Rosa Colaço, no Feijó. 
A obra prevê ainda intervenções no refeitório, cozinha e biblioteca, 
bem como reabilitação geral do edifício e logradouro. 
Durante um ano, duração prevista para a intervenção, as crianças 
da EB Maria Rosa Colaço vão ter aulas na Escola Básica do 
Chegadinho, no Feijó.
O investimento municipal ascende a mais de um milhão e 
quinhentos mil euros e vai beneficiar 225 crianças.

OBRAS TAMBÉM NA ESCOLA BÁSICA DA 
TRAFARIA N.º 1
Cerca de 120 estudantes vão também beneficiar da intervenção de 
reabilitação que está a decorrer na Escola Básica da Trafaria n.º 1.
As obras incluem pinturas exteriores, recolocação de beirados, 
intervenção nos pavimentos e limpeza da cobertura.
O investimento da CMA é de quase cem mil euros.

Imagens virtuais da Escola Básica Maria Rosa Colaço após as obras de ampliação


