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	Designação do projeto: Optimização da eficiência energética da Piscina Municipal de Silves
	Código do projeto: ALG-03-1203-FEDER-000004
	OBJETIVO PRINCIPAL: A operação visa a requalificação de parte dos equipamentos das Piscinas Municipais de Silves, bem como a instalação de equipamentos que utilizam fontes de energias renováveis, de forma a reduzir substancialmente os consumos do edifício. A operação aposta em 4 medidas, que apontam nesse sentido, ou seja, a diminuição de consumos através da substituição de equipamentos por outros mais eficientes e utilização de sistemas solares (solar térmico e fotovoltaico). Essas medidas são: 1. Substituição da iluminação por iluminação mais eficiente; 2. Instalação de um sistema fotovoltaico para autoconsumo; 3. Instalação de um sistema solar térmico para aquecimento de aguas quentes sanitárias e vasos das piscinas; 4. Substituição do sistema de bombagem por bombas de alta eficiência.  
	Região de intervenção: Algarve
	Entidade beneficiária: Município de Silves
	Data de aprovação: 14/12/2018
	Data de início: 2/07/2018
	Data de conclusão: 29/11/2019
	Custo total elegível: 457.615,59 €
	Apoio financeiro da UE: 361.485,36 € (subvenção reembolsável) + 4.607,11 € (subvenção não reembolsável)
	Apoio financeiro público: 453.008,48 €
	Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: A operação visa melhorar a performance do edifício, melhorar o desempenho das instalações e reduzir custos de operação. Esta concretização poderá levar a um cenário que poderáatingir os seguintes objetivos:- Melhoria do desempenho energético- Redução significativo dos consumos;- Redução dos encargos com o consumo energético;- Redução das emissões de CO2;- Redução da manutenção preventiva em alguns equipamentos;- Melhoria da classificação energética do Edifício.- Requalificação das instalações técnicas- Redução da manutenção preventiva em alguns equipamentos;- Valorização do património do Estado.A implementação destas medidas poderá configurar uma redução substancial, tanto da fatura como dos consumos efetuados por parte do Município. Segundo os cálculos efectuados o resultado após a implementação das medidas, poderá levar a uma redução de consumo na ordem dos 46,5%.


