
CONTACTOS 

 

 

 Contacto Telefónico: 272540000  

Email: scm.vvrodao@sapo.pt  

 Site: www.scmvvrodao.pt  

 Página de Facebook: pesquisar  
“Saúde Enérgica” 

ATIVIDADES 

 

 

  Instalação de equipamentos de cli-

matização nas ERPI´s da Santa Casa da 

Misericórdia de Vila Velha de Ródão ; 

 

Diagnóstico com entidades parceiras; 

 

Avaliação das condições habitacionais 

em termos energéticos por parte de 

uma equipa multidisciplinar; 

 

Visitas domiciliárias e ações de sensibi-

lização sobre poupança de energia; 

 

Ações de Formação destinada a públi-

cos vulneráveis; 

 

Avaliação do projeto ao nível das ações 

de sensibilização . 

 

Saúde Enérgica 

PARCERIAS 

 

 

 

Câmara Municipal de Vila Velha de 

Ródão; 

Junta de Freguesia de Vila Velha de 

Ródão; 

Junta de Freguesia de Sarnadas de 

Ródão; 

Junta de Freguesia de Perais; 

Junta de Freguesia de Fratel; 

Centro Municipal de Cultura e De-

senvolvimento (CLDS 3G). 



     

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

PÚBLICO-ALVO 

 

 

 

Pessoas com mais de 65 anos no que 

respeita às ERPI da Instituição;  

 

População em situação de vulnerabi-

lidade, residente no concelho de Vila 

Velha de Ródão. 

DESCRIÇÃO 

 

 

O projeto “Saúde Enérgica” é um pro-

jeto cofinanciado pela Fundação EDP, 

através do programa EDP Solidária- 

Inclusão Social 2018 . 
 

O projeto surgiu necessidade e opor-

tunidade de implementar uma me-

lhoria significativa aos serviços pres-

tados e da qualidade de vida dos  ido-

sos instalando sistemas de climatiza-

ção que visam a manutenção da tem-

peratura interior traduzindo-se num 

melhor conforto térmico . 
 

Através deste projeto pretende-se 

ainda  intervir junto de públicos vul-

neráveis através de iniciativas de sen-

sibilização e formação com vista à re-

dução do consumo de energia nas ha-

bitações e consequentemente da fa-

tura energética, adotando  hábitos 

energeticamente eficientes. 

OBJETIVOS 

 

 

CALENDARIZAÇÃO 

 

 

Duração: 10 Meses 

 

                    Março 2019  

 

 

                    Dezembro 2019 

 

Melhorar de forma direta e inequí-

voca o conforto térmico das pesso-

as das Estruturas residenciais para 

idosos abrangidas pelo projeto; 

 

Identificar pessoas em situações de 

precaridade energética; 

 

Fornecer informação e formação às 

pessoas em situação de risco de 

precariedade energética; 

 

Avaliar resultados do projeto; 

 

Divulgar resultados do projeto. 


