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SUDOE ENERGY PUSH  
Um projeto para combater as alterações climáticas e a pobreza energética 
 

Dez parceiros de Espanha (CTL, GESVICAN, 
AVRA, Universidade de Cantábria e 
CETENMA), França (ALEC, TIPEE e 
CARBONE) e Portugal (ADENE e 
Universidade do Porto) vão trabalhar em 
conjunto nos próximos 36 meses num 
projeto para enfrentar as alterações 
climáticas e a pobreza energética. 

 
O projeto SUDOE ENERGY PUSH pretende promover a eficiência energética em edifícios de habitação 
social através da aplicação de uma metodologia inovadora (BIM) e da utilização de energias renováveis. 
Um consórcio multidisciplinar e transnacional pretende desta forma responder a um problema 
transnacional. 
  
REUNIÃO DE ARRANQUE EM SANTANDER 
CTL foi o anfitrião da primeira reunião do ENERGY PUSH    
 
No dia 12 de setembro de 2019, o consórcio ENERGY PUSH reuniu em 
Santander para preparar as atividades técnicas e administrativas do 
projeto.  Nesta jornada, os parceiros apresentaram os seus papéis no 
projeto e o Grupo Coordenador tomou as primeiras decisões sobre 
temas de gestão e comunicação. Durante a reunião, foram 
apresentados aos participantes os programas de trabalho 1 e 2.  A 
próxima reunião realiza-se em 2020, em Lisboa. 
 
ALEC COMPROMETIDA NA LUTA CONTRA A POBREZA ENERGÉTICA 
A Agência de Energia de Bordéus está envolvida em várias ações no domínio da habitação social 
 
A Agência Local de Energia e Clima (ALEC - Agence Locale de l’Énergie et du Climat), um dos parceiros do 
ENERGY PUSH, é um agente ativo na luta para a melhoria da qualidade de vida da população mais vulnerável 
e, neste contexto, desenvolve diversas ações sobre eficiência energética na habitação social: 
 
•  Dinamização de um Grupo de Trabalho para moradores dos bairros sociais desde 2015 
•  Estudos e aconselhamento para a utilização das energias renováveis em edifícios de habitação social   
•  Projeto Interreg Europe SERPENTE (2012-2014): Grupo local sobre habitação local 
 
A ALEC será o elemento de ligação entre o ENERGY PUSH e os stakeholders locais (associados da AROSHA) 
para partilhar o conhecimento e experiência dos parceiros do 
projeto. O carácter inovador das atividades que serão 
desenvolvidas através do ENERGY PUSH  (sobretudo BIM e BEM) 
eram desde há muito aguardadas pelos agentes locais e irão 
contribuir para melhorar as respetivas competências de gestão 
dos edifícios de habitação social. https://www.alec-mb33.fr/ 
 

https://www.alec-mb33.fr/
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PRIMEIRA APRESENTAÇÃO PÚBLICA 
ENERGY PUSH participou nas II Jornadas de Resultados de Projetos Europeus na Cantábria 
 
Em 11 de dezembro, o ENERGY PUSH efetuou a primeira apresentação 
pública durante as jornadas organizadas pela Comunidade de 
Municípios Sustentáveis da Cantábria realizada em Colindres 
(Cantábria). O evento tinha por objetivo divulgar os instrumentos 
financeiros europeus e os projetos financiados. O SUDOE ENERGY PUSH 
juntou-se assim aos projetos Atlantic Geoparks, LIFE Stop Cortaderia, 
SUDOE Stop CO2 e LIFE-2-ACID.  
 
Mais informação: http://www.municipiossostenibles.com/noticias.php 
 
SUDOE ENERGY PUSH EM PORTUGAL  
ADENE - Compreender e Combater a Pobreza Energética 
 
Após a implementação bem sucedida do projeto LIGAR, que visava desenvolver uma estratégia de 
comunicação inclusiva para combater a pobreza energética (PE), melhorar a eficiência energética de famílias 
vulneráveis e aumentar a alfabetização energética, a ADENE está agora a trabalhar num novo projeto de PE.  
 
Este projeto visa desenvolver uma plataforma online de acesso público com visualização interativa dos 
índices de conforto térmico e de vulnerabilidade à PE para edifícios residenciais em Portugal, em diversas 
escalas temporais, geográficas e espaciais. A integração de dados de energia - gás e eletricidade – de 
consumo e despesas, de tarifas sociais e da certificação energética aumentará a consciencialização e 
permitirá a monitorização, não apenas pelo público, mas também pelos decisores e entidades públicas, 
alavancando o portal CINERGIA, operado pela ADENE. 
 
REDES SOCIAIS ONLINE 
Lançados os perfis Facebook e Instagram do ENERGY PUSH 
 

As últimas notícias e imagens do ENERGY PUSH estão já 
disponíveis no Facebook e Instagram. Os perfis foram lançados 
em outubro de 2019 e serão permanentemente atualizados com 
as ações mais relevantes do projeto e temas associados. Junte-
se a nós!! Visite o SUDOE ENERGY PUSH no Facebook e 
Instagram. 
 
https://www.instagram.com/sudoeenergypush/ 

 
 

Para mais informações: 
Contato: Orestes Cendrero | +34 942 03 25 82 | orestes@cantabriasi.org 

www.sudoe-energypush.eu - Siga-nos no Facebook e Instagram:  SUDOE ENERGY PUSH 
 

 
 

 

SUDOE ENERGY PUSH é um projeto financiado pelo programa INTERREG SUDOE, através do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER) 

http://www.municipiossostenibles.com/noticias.php
https://ligar.adene.pt/
https://www.cinergia.pt/pt/
https://www.instagram.com/sudoeenergypush/
http://www.sudoe-energypush.eu/

