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Motivação 

O projeto PrioritEE PLUS ambiciona reforçar as competências dos
organismos públicos locais e regionais ao nível do desenho de políticas e
de planeamento estratégico em matéria de gestão energética de
edifícios públicos em cinco países Mediterrânicos: Itália, Portugal,
Espanha, Grécia e Croácia, desenvolvendo soluções replicáveis
adequadas aos variados contextos regionais.

Na área do Mediterrâneo, a maioria das autoridades públicas
devem aumentar a sua capacidade institucional ao nível da Eficiência
Energética (EE) e do uso de Fontes de Energia Renovável (FER),
contribuindo para uma melhoria do desempenho Energético dos
edifícios e para as diretivas europeias associadas, desenvolvendo
soluções adaptadas a vários contextos regionais.

Objetivos

Um dos principais objetivos deste projeto foi utilizar a ferramenta DSTool
para apoiar a adoção e implementação de medidas de eficiência 
energética em edifícios públicos. No âmbito das atividades do PrioritEE
PLUS, três países (Espanha, Itália e Portugal) desenvolveram as 
atividades, com foco nas regiões de estudo de caso selecionadas –
Município de Narni na Itália; Federação Aragonês de Municípios, 
Concelhos e Províncias (FAMCP) em Espanha, e Laboratório Nacional de 
Energia e Geologia (LNEG), Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos e os 
municípios da Agência de Energia e Ambiente do Norte Alentejo e Tejo 
(AREANATejo) em Portugal. 
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Parceria

CNR- IMAA (IT), (Coordinador)

LNEG (PT)

FCT NOVA (PT)

UNIZAR (ES)

Municipality of Narni (IT) 

FAMCP (ES)

Página Web

https://prioritee.interreg-med.eu

Duração do projeto

2021 - 2022

Conceito e Metodologia

Fonte: Aelenei L et.al, Exploring analytical tools to support the energy transition towards decarbonized Public
Buildings

A.2.1. Project management 
and coordination

A.2.2 Training and capacity
building

A.2.3 Transferring the 
PrioritEE DST

A.2.4 Dissemination and 
Communication

WP2 -
TRANSFERRING

External Expertises
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