








gumas recomenda�Oes da Estrategia Europeia para o A&A 
e os efeitos positivos que o solar termico e outras tecno· 
logias de A&A renovaveis podem trazer. E evidente que 
parses que implementaram taxas de carbono aceleraram 
a transi�ao para as renovaveis e o investimento em me· 
didas de eficiencia energetica. uma serie de elementos 
pode ser melhorada no que respeita a promo�ao de solu· 
�Oes de A&A renovaveis para ediffcios, tais como a inclu
sao de alternativas e referencias claras as necessidades 
de aquecimento ambiente e produ�ao de aguas quentes 
nos Certificados Energeticos ou colocando em ac�ao pla· 
nos coordenados entre os niveis local e nacional para a 
descarboniza�ao. 

Bruxelas quer colocar os cidadaos no centro da transi�ao 
energet1ca. Como pode a Solar Heat Europe aproximJr
·se dos europeus?
Primeiro, temos de perceber o que significa colocar os ci·
dadaos no centro da transi�ao energetica. E ha diferentes
perspectivas sobre isso. Na nossa visao, os consumidores
vao ser tambem uma parte que gera a energia que utili·
za (prosumers), vao querer interagir com as solu�Oes de
energia que tern em casa, para optimizar o seu conforto

e/ou consumo, e serao um motor chave para o investi·
mento noutras solu�Oes de energia limpa. o nosso sector 
precisa, de facto, de se aproximar dos consumidores. lsso 
nao significa que essa seja uma responsabilidade directa 
da Solar Heat Europe. Como associa�ao industrial, nao es
tamos directamente no mercado, ainda assim, queremos 
apoiar os nossos membros e o sector como um todo a 
chegar aos clientes. Aumentar a sensibiliza�ao dos consu
midores, como referi, e uma das formas de lhes dar poder. 
Promovemo-lo defendendo medidas especfficas jun to dos 
decisores polfticos. E vamos faze-lo directamente, pro
movendo a transparencia e as fontes on-line relevantes, 
como o projecto FROnT. E, por fim, muito vai depender 
das solu�Oes apresentadas no mercado. Os consumidores 
vao procurar solu�Oes de aquecimento renovavel a pre�os 
competitivos que possam ser integradas com outros siste· 
mas de gestao de energia e de edificios. lndividualmente, 
as tecnologias especificas que oferecem essas solu�Oes 
nao vao ser relevantes. Por isso, precisamos de trabalhar 
com outros sectores, de outras fontes renovaveis e ate 
com as utilities e os bancos, de forma a ter uma gama 
interessante de solu�Oes de calor renovavel e eficiente 
que integrem o solar termico. • 

www.canalcentro.pt 

faillant 
Mais de 140 anos,

a produzir energ1a. 

LWill� 

c:, 
canatcentro sA

OISTRIBUIDOR AUTORIZADO 

ill: 
1,j 

11111 


	S28C-6e17092115550
	S28C-6e17092115560
	S28C-6e17092115561
	S28C-6e17092115570
	S28C-6e17092115571

