
Atividades de comunicação
Apoio na definição da estratégia de comunicação 

Gestão das redes sociais
Produção de conteúdos e materiais de comunicação (booklet, 2 leaflets, events kit, newsletter)
Organização de 3 eventos anuais (evento de 2020 cancelado devido à pandemia COVID-19)

Participação em eventos externos
Atividades de transferência

Apoio na definição da estratégia de transferência de resultados
Apoio na análise de priorização de outputs
Organização de Efficient Buildings Living Lab para transferência de resultados
Organização de 1 Capacity Building Workshop para transferência de resultados 
Apoio ao estabelecimento e acompanhamento de City Partnerships

Atividades de capitalização
Apoio na definição da estratégia de capitalização
Apoio na identificação de recomendações para decisores políticos europeus e nacionais
Apoio na organização de eventos para capitalização de recomendações políticas do projeto (EU Breaksfasts)
Organização de 1 policy webinar para capitalização de resultados 
Organização de 1 national policy debate para discussão de políticas de eficiência energética em edifícios públicos
Organização de 1 reunião parlamentar para discussão de políticas de eficiência energética em edifícios públicos
Promoção de sinergias com projeto meetMED
Participação em eventos

Autoridades públicas locais
Autoridades públicas regionais
Autoridades públicas nacionais
Agências sectoriais
ONG
Ensino Superior e Investigação
Centros escolares
Pequenas e Médias empresas
Público em geral

Resumo e objetivos
O projeto Interreg MED Efficient Buildings tem por objetivos dinamizar a Comunidade de Edifícios Eficientes do Interreg MED, uma
comunidade que reúne entidades públicas de países da Bacia do Mediterrâneo, e promover a capitalização dos resultados dos projetos
modulares financiados pelo programa Interreg MED na área "Edifícios Eficientes". O projeto irá contribuir para a transferência de
conhecimentos e o reforço da capacidade dos proprietários e gestores de edifícios da Administração Pública na identificação e
implementação de boas práticas de eficiência energética. Paralelamente, a Comunidade de Edifícios Eficientes irá promover os resultados
alcançados, a nível nacional e europeu, procurando influenciar políticas públicas e um novo quadro regulamentar que tenha em
consideração a especificidade da região e as soluções propostas pela Comunidade. 

Principais atividades
Neste projeto a ADENE é responsável por várias atividades, incluindo: 

Stakeholders ( incluindo o Target / Beneficiarios )

Financiamento (identificação dos Programa de apoio)
Interreg MED

Interreg MED Efficient Buildings 

Duração - 38 meses (novembro 2019 – dezembro de 2022)

Comunidade de Edifícios Eficientes

#eficienciaenergetica

 #edifíciospúblicoseficientes
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