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NEWSLETTER N° 10 – Dezembro 2022 
 

EVENTO FINAL DO SUDOE ENERGY PUSH EM SANTANDER 
O projeto termina com um interessante seminário de apresentação dos resultados. 
 
Após três anos de trabalho, no dia 1 de dezembro de 
2022, realizou-se em Santander o evento final de 
apresentação dos resultados do projeto SUDOE ENERGY 
PUSH. O evento contou com um grande número de 
participantes e foi inaugurado por Carlos Beltrán, Vice-
Reitor para a Investigação e Política Científica da 
Universidade de Cantábria. 
 
Ao longo do dia foram apresentadas as soluções proporcionadas pelo projeto para a melhoria das 
operações de reabilitação e gestão energética da habitação social, contando com a digitalização e a 
aplicação da tecnologia do hidrogénio como vetores de inovação. Uma mesa redonda com representantes 
do setor da habitação social em Espanha, França e Portugal permitiu discutir a aplicabilidade destas 
soluções e analisar o futuro energético do setor residencial. 
 
A conferência contou ainda com a participação do Secretariado Conjunto do Programa Interreg Sudoe e 
foi encerrada por Ana Belén Alvárez, Ministra da Economia e Finanças do Governo da Cantábria, 
acompanhada por Francisco Javier López Marcano, Ministro da Indústria, Turismo, Inovação, Transportes 
e Comércio e José Luis Gochicoa González, Ministro das Obras Públicas, Ordenamento do Território e 
Urbanismo. 

Mais informação:   https://www.sudoe-energypush.eu 
 

 

APRESENTAÇÃO DO GUIA DE BOAS PRÁTICAS DO PROJETO SUDOE ENERGY-PUSH 
O documento com os resultados do projeto está disponível online. 

Os resultados do projeto SUDOE ENERGY-PUSH foram 
reunidos num guia com versões em espanhol, francês e 
português. 
 

O guia inclui as metodologias e ferramentas resultantes da 
pesquisa e troca de experiências entre os parceiros, bem 
como a sua aplicação nos diferentes pilotos desenvolvidos no 
âmbito do projeto na Andaluzia, Cantábria, Nova Aquitânia e 
Norte de Portugal. O documento nas suas diferentes versões 
está disponível gratuitamente na seção correspondente do 
website do projeto. 
 

Mais informação: www.sudoe-energypush.eu 

http://www.sudoe-energypush.eu/
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SUDOE ENERGY PUSH NO YOUTUBE 
O último vídeo em "scribing" mostra as realizações do projeto.  
 
Um novo vídeo, mostrando os resultados e em complemento do Guia de Boas Práticas, está disponível no 
canal do SUDOE ENERGY PUSH no Youtube, bem como na seção de vídeos do website do projeto. 

 
O vídeo apresenta de forma simples e atrativa as 
ferramentas e produtos resultantes do trabalho realizado, ao 
mesmo tempo que apresenta recomendações para otimizar 
os resultados das ações de reabilitação de edifícios e a gestão 
de parques de habitação social no Sudoeste da Europa. O 
vídeo está disponível nas 3 línguas do espaço Sudoe, bem 
como em inglês.  
 

 

Mais informação:  https://www.youtube.com/channel/UCejv4Bu292u2wpZMNi5MCzQ  
 

 

 

A CANTABRIA PROMOVE A TECNOLOGIA DO HIDROGÊNIO COMO UMA SOLUÇÃO ENERGÉTICA 
Visita dos Ministros da Indústria e Obras Públicas ao piloto Sudoe Energy Push. 
 

Em 9 de novembro de 2022, o Ministro da Indústria, 
Turismo, Inovação, Transportes e Comércio e o Ministro 
das Obras Públicas, Ordenamento do Território e 
Urbanismo do Governo da Cantábria visitaram a casa 
piloto de Novales para conhecer melhor o projeto e 
mostrar o seu apoio à iniciativa que conseguiu a primeira 
casa neutra em carbono da região.     

 
Durante a visita os membros do Departamento de Engenharia Química e Biomolecular da Universidade da 
Cantábria, Alfredo Ortiz e Víctor Maestre, mostraram o funcionamento da central de produção de hidrogénio 
verde a partir de um sistema fotovoltaico e a sua aplicação como fonte de energia renovável num edifício de 
habitação social. Representantes da Câmara Municipal de Alfoz de Lloredo e autoridades académicas também 
estiveram presentes no ato institucional.  
 

Mais informação: www.sudoe-energypush.eu 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UCejv4Bu292u2wpZMNi5MCzQ
http://www.sudoe-energypush.eu/
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ACTIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E NETWORKING EM ESPANHA, FRANÇA E PORTUGAL 
Inúmeros workshops e seminários no último trimestre de 2022.  
 

No âmbito do grupo de tarefas 5, após obtenção 
dos primeiros resultados do projeto, os parceiros 
do SUDOE ENERGY PUSH organizaram várias ações 
para dar a conhecer as propostas desenvolvidas 
pelo projeto para melhorar a eficiência energética 
dos edifícios de habitação social. 

Lisboa, Bordéus, Cartagena, Porto e Santander têm sido palco de encontros departilha, seminários e 
workshops com diferentes temáticas para divulgar as ferramentas e metodologias do projeto. Os 
públicos-alvo têm sido diversificados: desde gestores de habitação social, passando por profissionais e 
estudantes de engenharia, até o público em geral puderam ficar a conhecer os resultados.  

Mais informação:    www.sudoe-energypush.eu 

 
  

 

SUDOE ENERGY PUSH REALIZA A ÚLTIMA REUNIÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 
Os parceiros do projeto reuniram-se em Santander no dia 30 de novembro. 
 

Após mais de três anos de colaboração trabalhando em momentos de extrema dificuldade, os sócios do 
SUDOE ENERGY PUSH realizaram a última reunião técnica para fechar administrativamente o projeto e 
procurar formas de capitalizar os seus resultados. 

A reunião, organizada pela Fundação CTL Cantabria, 
permitiu dirimir as últimas dúvidas sobre a 
apresentação dos resultados e as formalidades 
administrativas e financeiras. O dia terminou com uma 
visita técnica ao piloto de produção de hidrogénio em 
Novales.   
 

Mais informação: http://www.sudoe-energypush.eu 
  

 

Para mais informação 
 

Contato: Orestes Cendrero - +34 942 03 25 82 - orestes@cantabriasi.org 
www.sudoe-energypush.eu 

 Siga-nos no Facebook, Instagram & Youtube:  SUDOE Energy Push. 
 
. 

 
 

 

SUDOE ENERGY PUSH é um projeto aprovado pelo programa de cooperação Interreg V-B Sudoeste Europeu (Interreg Sudoe, 
www.interreg-sudoe.eu), cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER). 

http://www.sudoe-energypush.eu/
http://www.sudoe-energypush.eu/

