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TÓPICOS……. 

 
 

Caros Leitores,  
 

Bem-vindos à 6ª newsletter do EMPOWER!. 
 

Este semestre, os Parceiros estiveram envolvidos na organização dos 
workshops de transferência e focados na partilha inter-regional, ao mais 
alto nível, de experiências, aprendizagens e conhecimento. 

  
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  Saiba mais em: 
ww.interregeuropeu/empower 

Boa leitura sobre os progressos conseguidos com o EMPOWER! 

 

Tudo a postos para a elaboração dos Planos de Ação Local! 
 

  

 

 

• Arranque dos Workshops de 
Transferência! 
 

• 5ª Reunião de Projeto 
 

• Próxima fase do EMPOWER 
 

• Quais as 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 sobre os Workshops de Transferência 
 
Os Workshops de Transferência do EMPOWER tiveram início no semestre 5. Após a organização do Peer Review, 
das visitas de estudo e dos Workshops Técnicos, os parceiros iniciaram a fase final de “partilha de experiências e 
conhecimento” no âmbito do EMPOWER. A qual culmina com a realização dos vários workshops de transferência. 
Estes eventos são cruciais para a consolidação do processo de aprendizagem entre os parceiros de projeto. Os 
especialistas convidados disponibilizam apoio técnico aos parceiros e aos respetivos stakeholders através da 
transferência de boas práticas relevantes para cada uma das políticas locais e para a elaboração do respetivo 
Plano de Ação Local. 
 

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

Os workshops de transferência decorreram em sete das nove regiões parceiras: Irelanda, Espanha, Eslovénia, 
Suécia, Polónia, Portugal e Alemanha.   

 

Workshop de Transferência em Santander 
 

O Município de Santander acolheu o workshop em 6 de 
março de 2019. Participaram neste evento cerca de 20 
stakeholders locais e de outras regiões parceiras, onde se 
incluem os seguintes: VIESGO, UTE TELEFONICA-NEC, 
SONINGEO, ESCAN, CIC Consulting, Universidade de 
Cantábria, colaboradores municipais e especialistas da 
Eslovénia (ENERGAP) e Irelanda (SEAI). Saber mais 
 

   

Workshop de Transferência em Cork 
 

A Assembleia Regional do Sul, Irlanda, organizou o 
workshop em 27 de março, na cidade de Cork. O evento 
foi bastante participado e incluiu uma visita técnica a 
edifícios de habitação social cuja reabilitação esteve a 
cargo do Município de Cork. Saber mais 

 
 

Workshop de Transferência em Maribor 
 

Em 16 de abril, a Agência de Energia de Podravje, 
Eslovénia, acolheu o Workshop, em Maribor, subordinado 
ao tema ”Gestão e Monitorização de Energia em 
Hospitais”. Especialistas provenientes da Suécia,  
discutiram com os participantes metodologias de 
monitorização da eficiência energética  e utilização de  
dados com vista à introdução de medidas de melhoria (ex. 
sistemas de AVAC, custos do equipamento médico, 
sistemas de rastreamento de dispositivos médicos 
móveis, contratação pública no setor médico – medidas 
eficazes do ponto de vista financeiro e ambiental) no 
Centro Médico da Universidade de Maribor. Saber mais 
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Workshop de Transferência em Varsóvia 
 

A Agência de Energia de Mazovia acolheu o workshop em 
Varsóvia, Polónia, em 23 de maio. Participaram no evento 
stakeholders das Autoridades de Gestão, incluindo 
representantes do Departamento de Desenvolvimento 
Regional e Fundos Europeus; Unidade de Implementação 
de Projetos Europeus; Gabinete Regional de 
Planeamento; Gestão Imobiliária e um especialista 
Energia Sustentável proveniente da Irlanda em. Saber 
mais 

 

Workshop de Transferência em Växjö  
 

O workshop que decorreu em Växjö, Suécia, em maio de 
2019, contou com 85 participantes em representação das 
autoridades locais, agências regionais de energia e 
representantes da Fedarene. Subordinado aos temas 
Eficiência dos Recursos e Cidades Inteligentes, o foco foi a 
governança verde, E-Mobilidade, monitorização do 
consumo de energia e aquecimento centralizado. Saber 
mais 

 

Workshop de Transferência em Almada 
 

A AGENEAL organizou em 29 de maio de 2019 o 
workshop subordinado ao tema “A Inovação no 
Financiamento de Tecnologias de Baixo Carbono para 
Cidades Inteligentes e Circulares”. Os especialistas 

apresentaram o PontoEnergia (Manuel Nina, GoParity – 
Desenvolvimento Sustentável S.A.); Financiamento 
através de crowdfunding (François Corre, Município de 
Lorient, França); Smart City de Santander (Sonia Sotero 
Muñiz, Município de Santander) e Smart Synergy: uma 
visão integrada para as cidades inteligentes (Nuno Gil, 
Mota-Engil Renewing).  Saber mais 
 

Workshop de Transferência em Magdeburg 
 

No workshop realizado a 4 de junho de 2019, em 
Magdeburg, participaram especialistas da Irlanda, 
França e Eslovénia e stakeholders locais que trocaram 
experiências a respeito da implementação de sistemas 
de monitorização de energia. As entidades responsáveis 
pela gestão das políticas, os especialistas e os 
representantes dos municípios locais discutiram as 
oportunidades e desafios associados a cada uma das 
boas práticas e procuraram inspiração para a região de 
Saxony-Anhalt. Saber mais 
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5ª Reunião do Projeto EMPOWER 
 
A Agência de Energia para a Região da Toscânia 
(ARRR), acolheu a 5ª Reunião de Projeto a 21 de 
março, em Florence, Itália.  
 
A receção aos parceiros esteve a cargo da líder 
de projeto, Vlasta Krmelj. Durante esta reunião os 
parceiros fizeram um ponto de situação das tarefas 
realizadas e planearam as ações previstas para os 
próximos meses. Os parceiros promoveram a 

partilha de informação, notícias, opiniões e 
experiências, onde se incluem as seguintes: 
melhoria das respetivas políticas através do 
processo inter-regional de partilha de 
experiências; organização dos workshops de 
transferência (um por cada uma das regiões 
parceiras); preparação dos Planos de Ação Local com base na aprendizagem inter-regional através de peer 
reviews, visitas de estudo e workshops; relatório de progresso para as atividades de comunicação e 
disseminação e plano de trabalho para o próximo semestre e, por último, definição do local onde irá 
decorrer a próxima reunião de projeto em novembro de 2019. 
 

 
 

A próxima fase do EMPOWER 
 
 

Durante os últimos meses os parceiros estiveram particularmente envolvidos na organização dos workshops de 
transferência, uma vez que estes representam um ponto-chave na consolidação do processo de aprendizagem. E, nesta 
fase, os parceiros estão preparados para desenvolverem os Planos de Ação Local.  
 
Cada um dos planos de ação será concluído recorrendo a uma abordagem proactiva, capaz de garantir que as propostas 
serão implementadas de uma forma rápida e eficaz pelas entidades responsáveis pela gestão das políticas. Os parceiros 
vão disponibilizar apoio a estas entidades com vista à melhoria do respetivo instrumento de política. Os parceiros vão 
ainda promover reuniões com os respetivos Stakeholders. 
  

 
 

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! 
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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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