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1. Projeto
O Projeto Freguesias+Eficientes – Freguesias pela Eficiência Energética – lança o
desafio às Juntas/Uniões de Freguesia de Portugal para que se tornem mais eficientes
no seu consumo de energia elétrica com efeitos duradouros, o que se traduzirá quer
vantagens ambientais (menores emissões de CO2, por exemplo), quer em vantagens
económicas, através da poupança com os custos da fatura da eletricidade.
Como?
O Executivo e Técnicos vão ter à disposição meios para melhorar o seu conhecimento
em eficiência energética, nomeadamente:

Formação na área da eficiência energética, permitindo às Juntas/Uniões de
Freguesia melhorar o seu desempenho energético e financeiro;
Uma plataforma online de diagnóstico e gestão dos consumos, disponível 24 horas
por dia;
Formação integrada na utilização da plataforma;
Materiais de informação e sensibilização.

1. Projeto
Dinâmica
Divulgação às Juntas/Uniões de Freguesia
(a decorrer)

Formação gratuita a partir de junho 2018
(inscrições até 15 de maio)
Concurso a partir de Junho de 2018
através do registo na Plataforma
(a disponibilizar brevemente)
Prémio no final do Projeto
(a atribuir em cerimónia pública)

1. Projeto
O Projeto Freguesias+Eficientes – Freguesias pela Eficiência Energética é uma medida
financiada no âmbito do Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de energia
elétrica (PPEC 2017-2018), aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços
Energéticos que conta com as seguintes parecerias/apoios institucionais:

2. Objetivos
Este Projeto tem como principais objetivos:
Diagnosticar consumos energéticos nas Juntas/Uniões de Freguesia,
Capacitar o Executivo e Técnicos das Juntas/Uniões de Freguesias de modo a que
possam reduzi-los,
Tornar as Juntas/Uniões de Freguesia mais eficientes no seu consumo de energia
elétrica com efeitos duradouros.

Como?
Através da plataforma online de gestão energética, na qual poderão gerir os
consumos energéticos. (A disponibilizar brevemente),
Através de assistência na redução de consumos e custos com energia das
instalações, colocando em prática os conhecimentos adquiridos na formação,
Através de Ações de Formação gratuitas que decorrerão por todo o País.

3. Público-Alvo

O
público-alvo
do
projeto
Freguesias+Eficientes – Freguesias
pela Eficiência Energética - são as
Juntas/Uniões de Freguesia de
Portugal Continental e das Regiões
Autónomas dos Açores e da
Madeira.
O concurso englobado no projeto
está igualmente aberto a todas as
Juntas de Freguesia que queiram
concorrer, independentemente de
terem participado na Formação.

4. Formação

As ações de formação/capacitação terão a duração
de 7 horas, cobrindo, para além das questões de
eficiência energética propriamente ditas, o modo de
funcionamento da plataforma e a dinâmica e
modelo de funcionamento do concurso.

Pode inscrever a sua Junta/União de Freguesia nas
Ações de Formação que irão decorrer por todo o
Pais, a partir de junho de 2018, através do link:
https://pt.surveymonkey.com/r/Formacao_FE

O prazo final para as inscrições nas Ações de
Formação termina a 15 de maio 2018.

4. Formação
Os conteúdos da formação terão como base a norma ISO 50001 – Sistemas de Gestão
de Energia, cujo objetivo principal é a eficiência energética, através de metodologias que
controlam os processos de consumo e utilização da energia, nomeadamente:
Promoção da eficiência energética na organização;
Redução dos impactes ambientais, nomeadamente através da diminuição da emissão
de gases com efeito de estufa para atmosfera (vulgo CO2);
Incentivo para a utilização de energias alternativas e renováveis;
Cumprimento de requisitos legais;
Redução de custos;

Reforço do papel e imagem das Juntas/Uniões de Freguesia relativamente às questões
ambientais.

5. Plataforma
O Projeto fará uso de uma evolução da
plataforma online de gestão energética
EnergyOFF, desenvolvida pela RNAE no âmbito
de projeto Smart Offices, financiado pela ERSE
e baseia-se numa metodologia simplificada para
o diagnóstico e gestão do consumo de energia,
tendo como referencial a ISO 50001 - Sistemas
de Gestão de Energia.
Esta plataforma, a disponibilizar a partir de junho, irá:
permitir a realização de benchmarking entre as Juntas de Freguesia,
apontar soluções personalizadas de acordo com os diagnósticos energéticos realizados,
habilitar automaticamente as Juntas/Uniões de Freguesia registadas a participar no Concurso ,
disponibilizar conteúdos formativos na área da eficiência energética e apresentar exemplos e
testemunhos das Juntas de Freguesia participantes.

6. Concurso
O concurso pretende distinguir as três Juntas/Uniões de Freguesia, de cada um dos
escalões definidos no projeto, que consigam alcançar as maiores reduções nos seus
consumos energéticos, servindo assim de exemplo para divulgação a nível nacional.
De forma a efetuar uma avaliação justa, tendo em conta as diferenças entre as
Juntas/Uniões de Freguesia participantes, o concurso estará dividido em 3 escalões
diferentes, consoante a dimensão demográfica de cada freguesia.

1º
2º
3º

Número de habitantes
≥ 15.000 habitantes
≥ 5.000 e <15.000
<5.000 habitantes

O concurso englobado no Projeto está igualmente aberto a todas as Juntas de Freguesia
que queiram concorrer, independentemente de terem participado na Formação.

7. Prémios
Os prémios traduzir-se-ão em financiamento para a implementação de medidas
adicionais e/ou equipamentos com maior eficiência energética. Existirá uma cerimónia
para distinguir publicamente as Juntas/Uniões de Freguesia que mais se tenham
destacado na redução dos seus consumos e cujos resultados serão divulgados a nível
nacional, para evidenciar o seu papel enquanto promotoras da eficiência energética.
Escalão 1

Escalão 2

Escalão 3

1º Lugar

6.000 €

1º Lugar

5.000 €

1º Lugar

3.000 €

2º Lugar

3.500 €

2º Lugar

3.000 €

2º Lugar

2.000€

3º Lugar

2.500 €

3º Lugar

2.000 €

3º Lugar

1.250 €

Poderão ainda ser atribuídas menções honrosas às participantes que se distingam pelo
seu desempenho ao longo do projeto, mas cujos resultados sejam insuficientes para se
enquadrem nos escalões da tabela acima.

As menções honrosas irão ter direito a uma auditoria energética por parte das Agências
no valor aproximado de 500 €.

8. Divulgação

Porque queremos divulgar este Projeto
e permitir que o maior número de
Juntas/Uniões de Freguesia dele façam
parte, enviámos no passado dia 10-042018
um Convite a informar do
alargamento do prazo para as
inscrições nas Ações de Formação.

Junt@s somos mais Eficientes!
Obrigado

Contactos
Website: www.freguesiasmaiseficientes.pt
E-mail: info@freguesiasmaiseficientes.pt
Telemóvel: +351 961 626 322

