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As alterações climáticas têm vindo a ser identificadas como uma das maiores ameaças 
ambientais, sociais e económicas que o planeta e a humanidade enfrentam na atualidade, 
estando as mesmas fortemente associadas ao aumento da concentração dos gases com 
efeito de estufa (GEE), sobretudo o dióxido de carbono (CO2), intimamente relacionado 
com a produção e utilização de energia a partir de combustíveis fósseis. 

Neste sentido a Comissão Europeia tem desenvolvido várias iniciativas para reforço das 
políticas de coesão, das quais se destaca o programa INTERREG Europe que visa a 
promoção do intercâmbio de experiências entre parceiros em toda a União Europeia, o 
apoio e a partilha de conhecimento e transferência de boas práticas entre autoridades 
regionais e locais e outros atores de relevância regional, em particular pela promoção de 
estratégias de baixo carbono que promovam a eficiência energética, o crescimento do uso 
de energia proveniente de fontes renováveis no sector dos edifícios. 

O Município de Vila Nova de Gaia é parceiro do projeto LOCARBO, juntamente com 
outras seis cidades e entidades europeias, um projeto europeu financiado 
maioritariamente pelo FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento regional, no âmbito 
do Programa Cooperação Territorial Europeia INTERREG Europe. 

O projeto LOCARBO, atualmente em fase de implementação, prevê o desenvolvimento 
de um plano de promoção de políticas de desenvolvimento regional e local orientadas 
para o aumento da eficiência energética nos edifícios, com foco na definição de 
instrumentos inovadores do lado da procura orientados para a mudança do 
comportamento dos consumidores, centrado em três objetivos: 

 Melhorar os instrumentos de política e iniciativas para aumentar a eficiência 
energética e a utilização de energias renováveis nos edifícios; 

 Procurar métodos inovadores para as autoridades locais e regionais apoiarem as 
alterações comportamentais dos consumidores de energia, aumentando a sua 
motivação e sensibilização;  

 Apoiar os consumidores finais a tomarem decisões mais conscientes no âmbito da 
eficiência energética nos edifícios, e a optarem por investimentos com recurso a 
tecnologias inteligentes. 

Este projeto tem por objetivo fortalecer o papel dos governos regionais e locais na 
melhoria da programação dos principais instrumentos de política energética, mediante a 
identificação de boas práticas europeias que possibilitem a adaptação e a aplicação dos 



resultados no desenvolvimento e adaptação das atuais políticas municipais nesta área 
fundamental. 

Para alcançar os objetivos delineados, uma das ações previstas no projeto LOCARBO é 
o envolvimento de um vasto grupo de stakeholders nos quais se incluem os cidadãos, 
procurando alcançar uma mudança ao nível dos comportamentos dos consumidores de 
energia disseminando um conjunto de boas práticas e orientações capazes de contribuir 
para a redução da despesa com a fatura energética proporcionando melhores condições 
de conforto dos utilizadores. 

 

 


