
Concerted Action Buildings – ação concertada com 4 grupos de trabalho visando apoiar os
decisores na implementação de políticas no setor dos edifícios e promover a troca de experiências
e boas práticas. 
Twinning Cities Agreements – parcerias entre cidades para fomentar o diálogo e troca de
experiências sobre EE Edifícios, facilitando a realização de atividades previstas nos Planos de Ação
de cidades signatárias do Pacto de Autarcas para o Clima e Energia. 
Buildings Energy PrioritEE Barometer – transferência de uma ferramenta de priorização de medidas
de EE Edifícios da Comunidade de Edifícios Eficientes do projeto Interreg MED Efficient Buildings
(ADENE parceira) e respetiva implementação na Argélia e Palestina. 
Water-Energy Nexus – desenvolvimento de metodologia para monitorização de indicadores de
eficiência água-energia e implementação de projetos-piloto, a nível local, na Argélia, Jordânia e
Marrocos. 

8 agências nacionais
30 instituições nacionais (ministérios e outras agências)
Profissionais no setor dos edifícios e dos equipamentos consumidores de energia 
Autoridades locais

Resumo e objetivos
O projeto meetMED II, gerido pelo MEDENER em consórcio com o RCREEE – Regional Center for
Renewable Energy and Energy Efficiency, visa promover a transição energética na região mediterrânica
através da promoção da eficiência energética no setor dos edifícios e dos equipamentos consumidores
de energia, no setor doméstico da Argélia, Egipto, Jordânia, Líbano, Líbia, Marrocos, Palestina e
Tunísia. Para além de atividades ligadas à discussão de políticas e estratégias de eficiência energética,
durante a sua execução serão implementados projetos piloto nas áreas da renovação de edifícios, das
novas metodologias e tecnologias e dos dados/indicadores nos países-alvo, bem como promovidas
ações de formação e sensibilização, potenciando a troca de experiências entre os países das margens
norte e sul do Mediterrâneo.

Principais atividades
Neste projeto, a ADENE lidera as seguintes atividades: 

Stakeholders ( incluindo o Target / Beneficiarios )

Financiamento (identificação dos Programa de apoio)

DG NEAR

Mitigation Enabling Energy Transition in the
Mediterranean region (meetMED) 

Duração - 3 anos e meio (2021-2024)
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