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Enquadramento do projecto

Fonte: ec.europa.eu 
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Enquadramento do projecto

O pacote de medidas da União da Energia e Acção Climática da UE
estão a conduzir a transição da Europa para uma economia de baixo
carbono em todos os sectores económicos.

Isto é particularmente relevante para o sector da construção, onde os
edifícios que desperdiçam energia são responsáveis por 40% do
consumo de energia e 36% das emissões de CO2 emitidas no contexto
europeu.

Fonte: ec.europa.eu 
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Enquadramento do projecto

As iniciativas que partem “da base para o topo” têm uma
importância fundamental na formulação de políticas energéticas
regionais/nacionais e os actores que assumem a vertente da
procura de energia desempenham um papel crucial neste
processo.

Fonte: INTERREGFonte: INTERREG
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O projecto LOCARBO centra-se na eficiência energética dos

edifícios, apoiando as autoridades locais e regionais a

promover a alteração de comportamentos e dos padrões de

consumo energético dos consumidores finais, através de

serviços e produtos complementares, modelos de cooperação

inovadores e integração de soluções tecnológicas inteligentes.

Enquadramento do projecto
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Objectivos

Melhorar os instrumentos de política dirigidos às iniciativas
orientadas para a vertente da procura de energia, com o
objectivo de aumentar a eficiência energética relacionada com
o ambiente construído e os utilizadores finais.

• 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.



7

Pilares temáticos

Produtos e serviços complementares

Modelos de cooperação inovadores

Tecnologias inteligentes e inovadoras
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Pilares temáticos

Produtos e serviços 
complementares

Serviços e produtos fornecidos pelas
autoridades locais e regionais, como
serviços de consultoria energética (ex.:
dados de consumos energéticos do
edifício e propostas de medidas de
poupança energética) para os
consumidores finais e gestores de
energia.

Fonte: GAIURB Fonte: ManagEnergy – London RE:FIT
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Pilares temáticos

Modelos de cooperação 
inovadores

Modelos de cooperação baseados nas
Comunidades Locais de Energia,
constituídos por actores económicos e
civis que cooperam com o objectivo
comum de potenciar os níveis de
eficiência energética e de penetração
de energias renováveis, e que visam
um envolvimento activo de vários
stakeholders deste domínio, em
especial dos consumidores de energia.

Fonte: Projecto RENERGY – Energy LabsFonte: Bristol Energy Community



10Fonte:  Projecto RE-GREE Fonte:  Projecto RE-GREENFonte: Projecto RE-GREEN

Pilares temáticos

Tecnologias inteligentes  
e inovadoras

Penetração de tecnologias inteligentes e
inovadoras/TIC (tais como sistemas de
gestão de energia ou medidores inteligentes)
para apoiar a disseminação de tecnologias
inteligentes e sistematicamente recolher e
analisar dados e informações que suportem
a formulação de políticas baseadas em
evidência.
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Actividades

Análise regional/local e fixação de ambições/metas: Cada região parceira
produzirá uma análise regional/local relacionada com os instrumentos de política no âmbito da
economia de baixo carbono, integrando as ambições/metas regionais e o ponto de situação
actual.

Planos de acção regional/local: Cada região parceira irá desenvolver um plano de
acção regional/local com vista a melhorar o instrumento de política seleccionado e associado
a programas de Fundos Estruturais e outros, influenciando cerca de 100 milhões de Euros de
fundos.

Living labs locais/regionais: Cada parceiro terá que envolver stakeholders
locais/regionais no projecto, nomeadamente na elaboração dos planos de acção
locais/regionais e nas actividades de networking.

Inventário de boas práticas: Compilação de um guia de boas práticas orientado para a
partilha de experiências inovadoras no âmbito da economia de baixo carbono, nomeadamente
eficiência energética nos edifícios e alterações comportamentais nos consumidores finais.

Actividades de networking: O projecto organiza várias actividades de networking,
nomeadamente visitas de estudo, sessões de formação, eventos inter-regionais e
conferências temáticas, orientadas para a partilha de boas práticas a incorporar nas políticas
regionais/locais.
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Actividades
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Parceria
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Obrigada! 

www.interregeurope.eu/locarbo


