Freguesias+Eficientes
Freguesias pela Eficiência Energética
Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia Elétrica (PPEC 2017-2018)

▪ O projeto Freguesias+Eficientes pretende sensibilizar os órgãos do poder local, as
Juntas de Freguesias, para a adoção de boas práticas de eficiência energética.
▪ A aposta nas Juntas de Freguesia assenta nas seguintes razões:
- Pela proximidade à população, estando numa posição privilegiada para ser um agente de
difusão de informação.

- Pela rede e dinâmica de envolvimento às diferentes entidades locais.
- Pela cobertura homogénea do território nacional.
-Pela função de apoio e aconselhamento de determinados grupos sociais mais carenciados
e com dificuldades de acesso a informação sobre medidas de eficiência energética.

▪ Principais objetivos:
- Disseminar o conhecimento e a implementação de boas práticas de eficiência energética
nas Juntas de Freguesia, a nível nacional.
- Desenvolver a articulação entre as Juntas de Freguesia e as Agências de Energia e
Ambiente.

▪ Abrangência:
- Portugal Continental e Região Autónoma da Madeira, garantindo uma abrangência das 21
comunidades intermunicipais, 2 áreas metropolitanas e Região Autónoma da Madeira.
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- As Juntas de Freguesia serão convidadas a inscrever-se numa formação, gratuita, sobre
eficiência energética a decorrer no território da sua comunidade intermunicipal.
- Na formação, dada por técnicos das Agências de Energia e Ambiente, serão
aprofundadas noções de eficiência energética que poderão ser aplicadas na
administração de espaços públicos.
- No decorrer da formação as Juntas de Freguesia serão igualmente convidadas a participar
num concurso que visa premiar as Freguesias que no fim apresentarem um melhor
resultado (índice de eficiência absoluto, mas também a progressão realizada).
- Os prémios serão direcionados para medidas que promovam a eficiência energética.

▪ Plataforma web:

- A plataforma web do projeto irá permitir a realização de benchmarking entre as Juntas de
Freguesia, apontar soluções personalizadas de acordo com os diagnósticos energéticos
realizados, disponibilizar conteúdos formativos na área da eficiência energética e
apresentar exemplos e testemunhos das Juntas de Freguesia participantes.

