DESIGNAÇÃO DO PROJETO

Reabilitação de Bairros Sociais Santo Tirso - 2ª fase_2ª_Palmeira

CÓDIGO DO PROJETO

NORTE-03-1204-FEDER-000048

OBJETIVO PRINCIPAL

Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono

REGIÃO DE INTERVENÇÃO

AMP - Santo Tirso

ENTIDADE BENEFICIÁRIA

Município de Santo Tirso

DATA DE APROVAÇÃO

13-12-2018

DATA DE INÍCIO

01-01-2019

DATA DE CONCLUSÃO

30-06-2020

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL

121.734,15 €
€

APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA

103.474,03 €

APOIO FINANCEIRO PÚBLICO NACIONAL

63.350,97 €

OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS
A presente operação visa a reabilitação de 18 habitações no Complexo Habitacional de Palmeira, concelho de Santo Tirso.
A intervenção tem como objetivos, o melhoramento da eficiência energética, a racionalização dos consumos e aumento do conforto
nas habitações.
Os trabalhos de reabilitação a realizar no âmbito do projeto tiveram como suporte de decisão a elaboração da certificação
energética. Foram planeadas tarefas assentes em necessidades físicas do edificado, mas também soluções economicamente mais
vantajosas, que irão permitir subidas na classe energética atual.
A intervenção proposta, para além de reduzir o custo energético e as emissões de CO2, contribui para a utilização de energia
renovável. Espera-se desta forma contribuir para o melhoramento da eficiência energética na habitação em Santo Tirso, criando
condições para uma maior sustentabilidade económica e ambiental, mas também melhorando a qualidade de vida da população.
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