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O projecto terminou – Vamos começar a trabalhar!
por Marco Devetta

O projecto EGS teve a duração de 30 meses – de Setembro 2008 a Fevereiro 2011. Iniciámos
com o objectivo de reforçar o papel das escolas na revolução energética. Foi nosso objectivo
reforçar as competencias nas escolas. Escolas – então a nossa ideia – deverão participar no
processo de melhoria da eficiência energética no seio da sua comunidade local; e também aí
desempenhar um papela fundamental. Por ultimo mas não menos importante, começámos por
informar o maior número possível de pessoas sobre eficiência energética e fontes de energia
renováveis, e, acima de tudo incentivá-las a avnaçar com a revolução energética.
Liderados pelo Liceo Científico de “N. Tron”, 23 parceiros de 10 países europeus trabalharam
arduamente para atingir essas metas.
Este folheto visa reportar o nosso trabalho. Para informação mais detlhada, por favor visite o
nosso website.
O projecto EGS terminou. O que irá acontecer agora?
Deveremos ficar satisfeitos, dizer adeus uns aos outros e
voltar para casa?
Não! Desde o início, o projecto EGS não foi planeado dessa
forma! O periodo de 30 meses de projecto com o amigável
apoio do EACI é apenas uma etapa no nosso caminho – isto
é válido para toda a comunidade do projecto e para todos os
parceiros individualmente.
No projecto EGS, desenvolvemos cursos de formação,
apresentações e ferramentas para a gestão ambiental nas
escolas. Vamos usá-las também após conclusão do projecto
EGS como uma base para sucessos futuros.
A nossa metodologia de foruns locais permite às escolas
participarem na revolução energética ao nível local. Muitas
comunidades na Europa estão a elaborar conceitos de protecção climática – a nossa metodologia
de foruns locais poderá também aí ser aplicada.
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Nos foruns locais, devenvolvemos muitas ideias potenciais, desenvolvemos muitas ideias de
potenciais projectos, as quais desejamos que venham a ser colocados em prática no futuro.
Ganhámos experiência e melhorámos as nossas competências, as quais aplicaremos em
projectos futuros.
Poderemos envolver parceiros a nível local, nacioanl ou internacional, quer nos acompanharão
num mund da eficiência energética.
O projecto terminou – vamos começar a trabalhar! Esta é a ideia que pretendemos reforçar com
este folheto. Convidamo-lo a uma breve vista ao passado. Mas, acima de tudo, gostaríamos de
apresentar-lhe ferramentas e materiais que desenvolvemos. Gsotaríamos de incentivá-lo a aliar-se
à revolução energética e a utilisar os nossos produtos e conhecimentos.

O projecto terminou – vamos começar a trabalhar! Junta-se a nós?

Siga-nos online:

•

no nosso website www.egs-project.eu; por favor, subscreva o Manifesto para a eficiência
energética e subscreva também a nossa newsletter

•

e no facebook
www.facebook.com/pages/EnergyEducationGovernanceSchools-EGS/138360922890169.

Não hesite em contactar os coordenadores do EGS ou os nossos parceiros nacionais,
cujos contactos poderão encontarr no nosso website ou na página 6 deste folheto!
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EGS: Conceito e fatos
EGS: Energia – educação – administração-escolas
Energia
A energia é necessária para a manutenção da saúde das pessoas, seu bem-estar, seus estilos de
vida e sua economia. A nossa sociedade precisa de pessoas com o conhecimento, competências
e atitudes que lhes permitam usar sabiamente os recursos energéticos.

Educação
A alfabetização sobre energia é fundamental
para o futuro económico e ambiental da
Europa, sendo que a energia deve ser parte
integrante do currículo escolar .

Fatos do EGS
23 parceiros de 10 países Europeus
De Set. 2008 a Fev. 2011
Tutelado por EACI:
Projeto Nr. IEE/07/710/S12.499412

Governança

Custos totais : 992.791,00 €

Energia deve ser um bem comum e o
Programa EGS nasceu da necessidade de
envolver as comunidades locais para enfrentar
problemas energéticos e melhorar a eficiência
energética, através de um processo que visa a
participação de todos.

Financiamento: 744.593,25 € (75%)
Coordenação do Projeto:
Liceo Scientifico Statale "N. Tron", Schio,
Vicenza – Italia

Escolas
As escolas são os principais agentes que podem contribuir para envolver toda a Comunidade e,
ao mesmo tempo, formar as gerações mais jovens.
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Objectivo Estratégico
Para reforçar o papel das escolas é necessário o envolvimento dos agentes locais (estudantes,
famílias, pequenas e médias empresas, autoridades locais, outras escolas) no processo de
melhoria da eficiência energética e da alfabetização de suas comunidades.

Actividades do Projecto
23 parceiros de 10 países europeus colaboraram
na execução do projecto EGS.
Determinámos o estado atual da eficiência
energética em escolas e identificámos exemplos
de boas práticas.
Preparámos e implementámos unidades de
curriculares para estudantes, bem como
educação contínua para pessoal não docente.
As nossas escolas parceiras desenvolveram
sistemas de gestão de energia.
Com início em escolas parceiras, os "Fóruns
locais" foram organizados para integrar
participantes locais em processos de educação e
renovação.

Resultados EGS
- Manifesto de energia para as
escolas
- Relatório do estado da intervenção
- Formação para professores e
pessoal não docente da escola
- Aulas de energia e projetos para
alunos
- Sistemas de gestão de energia nas
escolas
- Fóruns locais para a eficiência
energética, planos de acção, acçõespiloto
- Coleção de planos de ação local
- Melhoria do desempenho energético
das escolas envolvidas
-Networking

Os resultados desta abordagem usando fóruns,
inspirados na Agenda Local, foram planos de
acção para aumentar a eficiência energética e projetos piloto.
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Parceiros EGS

No projecto, participaram os seguintes parceiros, provenientes de 10 países europeus :
•

‘N. Tron’ scientific high school - Schio - IT - www.tron.vi.it

•

Sogesca s.r.l. - IT - www.sogesca.it

•

Fondazione ‘G. Rumor’ - CPV - IT - www.cpv.vi.it

•

Eliante coop. sociale onlus - IT - www.eliante.it

•

ISIS Gallarate - IT - www.isisgallarate.it

•

Mountain Community ‘Trasimeno-Medio Tevere’ - IT - www.montitrasimeno.umbria.it

•

Province of MANTOVA - IT - www.provincia.mantova.it

•

IEBA Centre of Entrepreneurial Intiatives Beira Aguieira - PT - www.ieba.org.pt

•

ROC Nijmegen - NL - www.roc-nijmegen.nl

•

Klub Kon-Tiki - SK - www.klubkontiki.sk

•

IUFM-ROUEN - Post-graduate teacher training institute - F - www.rouen.iufm.fr

•

AREHN - Regional Agency for Environment of Haute-Normandie - F - www.arehn.asso.fr

•

Eco-One - FI - www.kolumbus.fi/eco-one

•

First Private Mathematical Gymnasium - Sofia - BG - www.parvamatematicheska.com

•

ECQ - European Center for Quality Ltd. - BG - www.ecq-bg.com

•

Environmental Office North - Umweltbüro Nord e.V. - DE - www.umweltschulen.de

•

ZIEL 21 - Zentrum Innovative Energien im Landkreis Fürstenfeldbruck - DE www.ziel21.de

•

Western University ‘Vasile Goldis’ Arad - RO - www.uvvg.ro

•

Liceo Economico di Arad - RO - www.leconomic.home.ro

•

Chamber of Commerce, Industry and Agriculture of the Arad County - RO - www.ccia-arad.ro

•

Versuchsreferat Steiermark - AT - www.versuchsreferat.com

•

MERIG - Multidisziplinäres Institut für Europa-Forschung Graz - AT - www.merig.org
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Prepare a sua escola para a Revolução Energética!
Ideias e fatos
Aumentar a eficiência energética e mudar de combustíveis fósseis para fontes renováveis de
energia estão entre os maiores desafios do século XXI. Para enfrentar este desafio, as escolas
devem assumir um papel-chave , podendo
potenciar a economia da energia
nos seus
próprios edifícios.
EGS nas Escolas

Estão envolvidas 13 escolas parceiras
em 10 países

Podem
fornecer
aos
seus
alunos
conhecimento
e
entusiasmá-los,
desenvolvendo as competências de que
necessitamos para a revolução energética.

12.023 estudantes envolvidos diretamente
32.769 estudantes envolvidos
indiretamente

No projeto EGS, primeiro investigámos o
ponto de situação das escolas da Europa a
este respeito.

680 professores diretamente envolvidos
3.489 professores indiretamente
envolvidos

Nas 13 escolas diretamente envolvidas no
projeto, podemos então aplicar as melhores
práticas disponíveis ou desenvolver ainda
mais as práticas existentes. Proporcionámos
aos professores formação complementar e
introduzimos unidades de formação práticas.

Pelo menos 873.758 kWh – Poupança
Energética*
Pelo menos 516 ton – Poupança CO2*
*Balanço provisório

Avaliámos os materiais de formação no
mercado e desenvolvemos os nossos
próprios materiais, analisando de imediato, a melhor forma das escolas poderem racionalizar a
utilização de energia em suas próprias instalações.

Lucre com a nossa experiência, ferramentas e materiais que apresentamos nas páginas
seguintes!
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Faça da sua escola o padrão europeu de referência!
Relatório
Uma das primeiras atividades no projeto EGS consistiu em investigar o grau da eficiência
energética e as actividades educacionais nas escolas europeias.

•
Fomos capazes de determinar, por
exemplo, que: cerca de ¾ dos edifícios
escolares têm mais de 20 anos de idade. Os
edifícios mais antigos, em regra, consomem
mais energia no aquecimento.

Relatório da Situação:
Eficiência Energética nas Escolas
Questionário/Diagnóstico em 39 escolas
de 10 países (Escolas Primárias,
Secundárias e Profissionais)

•
Há muitas opções possíveis para
reduzir o consumo de energia nas escolas.
•
Mais de 80% das escolas integraram
o
tema
"Energia"
em
conteúdos
programáticos escolares.

•
Mais
de
70%
das
escolas
colaboraram com parceiros externos, de
forma a aumentar a sua eficiência energética
e/ou oferecendo aos seus alunos exemplos
práticos.

•
Publicámos no nosso site o
“diagnóstico inicial ” efectuado às escolas
com uma extensa documentação de apoio e
o questionário original .

Use os resultados, para fazer da sua
escola, o modelo de referência da União
Europeia!

Saiba mais:
www.egs-project.eu > Prepare a sua escola para a Revolução Energética
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Exemplos
de
Prácticas

Boas

No decurso do projecto EGS, compilámos
exemplos
de
boas
práticas,
e
disponibilizámo-los numa base de dados.
Poderá pesquisar essa informaçãoo por
país e por tópico, entre outros.
A base de dados contempla 100 exemplos
de 8 países, que abrangem os seguintes
tópicos:
•

Poupança de Energia

•

Fontes de Energia Renovável

•

Protecção Climática

•

Gestão da energia

•

Educação

•

PR-work

•

networking.

Entre eles estão por exemplo:
•

Alimentação biológica

•

O balão Climatérico

•

Semana nacional da sensibilização
para a energia nas escolas

•

Escola virtual do Ambiente

•

Detectives Climáticos nas escolas

•

Videos sobre Poupança de energia

•

Chats sobre Energia

Use estes exemplos na sua própria
formação/aula
e/ou
digite
bons
exemplos por si praticados na base de
dados!
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Forma os teus Professores!
O conhecimento sobre protecção do
ambiente e temas relacionados, como
por exemplo a tecnologia de energia,
encontram-se actualmente em grande
expansão.
Por esse motivo, é extremamente
importante haver formação contínua
de professores e funcionários técnicos
nas escolas e torná-los multiplicadores
para a Revolução de energia.

EGS – Formações para Professores
Um plano de curso está em desenvolvimento
Em 10 países Europeus, os cursos de
formação para professores foram realizados
Nestes eventos estiveram presentes 680
participantes
Planos de formação, resumos e apresentações
foram publicadas em várias línguas europeias
no site da EGS.

A
necessidade
de
formação
complementar foi identificada no
projeto EGS, deste modo, foi elaborado um plano de formação, com as respectivas temáticas
para serem lecionadas nas salas de aula.
Assim, consoante a escola, as temáticas formativas foram adaptadas, sendo no seu
metodologicamente diferentes.

todo

A abordagem aos consumos energéticos foi tratada de acordo com a realidade das diferentes
escolas de onde provinham os professores que frequentaram o curso.

EGS Formação de professores em Itália
Os nossos parceiros italianos da Comunità Montana "Associazione dei Comuni Trasimeno –
Medio Tevere" e Liceo Scientifico Statale “ Nicolò Tron” organizaram um “multi-dia” de formação
para professores, e publicaram no site do EGS os planos de formação (em inglês) juntamente
com as apresentações individuais (em italiano).
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...Na Roménia
O Colegium Economic Arad formou
docentes e colaboradores com base nos
seguintes tópicos:
- Desenvolvimento Sustentável
- Eficiência Energética
- Problemas ambientais na economia
energia

de

- Reciclagem
- Normas Ambientais Europeias.

… Na Aústria …
Um seminário de um dia sobre questões de
energia foi integrado no programa
acreditado "formação de professores nas
férias". O seminário abrangeu diferentes
aspectos e abordagens, bem como
exemplos de boas práticas.

… e na Alemanha
O parceiro EGS ZIEL 21 realizou um
workshop „Educação sobre energia nas
escolas secundárias“ para professores,
com
uma apresentação alusiva a " Empregos
com Futuro na Revolução Energética",
integrado no programa dos dias do
Desenvolvimento Profissional no Viscardi
Gymnasium em Furstendelbruck. Uma
apresentação bastante interessante quer
para alunos, quer para professores!

Use os materiais que desenvolvemos para as
suas próprias acções de formação! Entre em
contato conosco, se necessitar de parceiros
e/ou oradores!

Saiba mais:
www.egs-project.eu > Prepare a sua escola para a Revolução Energética
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Energize as suas aulas!
Energia não é apenas um fenómeno físico, mas também uma condição prévia para todas as
plantas, vida humana e animal. A energia é um custo e um factor económico.
Produção de energia ecológica e o acesso a recursos energéticos estão entre os principais
desafios do século XXI. O ensino da temática deve ser tão diverso como o próprio papel da
energia.

EGS – Instruções na Bulgária!
O 1º Ginásio Matemático em Sofia,
desenvolveu uma série de ensino
chamado "ecofriends". Os alunos
aprendem a política dos 3R para a
protecção ambiental adequado às
suas idades: "Reduzir – Reutilizar –
Reciclar", isto é, reduzir o consumo de
recursos, reutilizando-os ou levá-los
para reciclagem.

Eles usam o conceito de energia em
situações quotidianas e familiarizamse com os recursos energéticos
ambientais, bem como o Rótulo
Europeu para a eficiência energética.

….na Alemanha
O Office North Stralsund HansaGinásio realiza a simulação do
"triCO2lor". Isso encorajou os alunos
a pensar em estratégias para uma
economia de energia e rentabilizá-la
de uma forma lúdica. O North Office
também mantém
biblioteca
ambiental e, assim, foi capaz de
contribuir para o uso de materiais no
ensino nas áreas de protecção de
energia e alterações climáticas para o projeto de EGS.
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….na Eslováquia
Juntamente com o parceiro Club Kon-TiKi de
Bratislava, os estudantes construíram um modelo de
uma casa – passiva.

...na Austria
Versuchsreferat Steiermark treina os agricultores e
formadores e ensina-os sobre o uso eficiente de
energia na sua profissão. A operação de poupança de
gás de máquinas agrícolas está em primeiro plano.
Sob o título de "Eco-condução", foi desenvolvido um
conjunto de aprendizagens que desafia as ambições
académicas dos formandos.

Energia e proteção ambiental em todas
as disciplinas
Foram analisados planos para o sistema de ensino
alemão de 5 a 10 níveis. Foi demonstrado que quase
todos os assuntos podem contribuir para a "Educação
Energética".
www.umweltschulen.de/klima/fachunterricht.html

Utilize as aulas e materiais recomendados
através do nosso website!
Os alunos podem aprender através de consultores de
energia, varredores de chaminés ou em workshops
como a energia pode ser usada com eficiência na vida
quotidiana, e como todos nós podemos lucrar com a
eficiência.

Deixe que os nossos exemplos incentivem a
integração de parceiros com experiências
práticas nas suas aulas!

Saiba mais:
www.egs-project.eu > Prepare a sua escola para a Revolução Energética
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Verifique o consumo energético na sua Escola!
Se quiser economizar energia, primeiro deve questionar a quantidade de energia consumida na
sua escola por áreas. Talvez pense àcerca da fotocopiadora no escritório do secretariado ou a
máquina de café na sala dos professores, os quais são utilizados durante todo o dia. Mas nem
sempre são os dispositivos que vemos à nossa frente que são os maiores consumidores de
energia!
Apenas uma verificação completa dos consumos de energia pode permitir que você avalie
realisticamente a situação e, em seguida, foque a sua atenção para os consumidores de energia
realmente problemáticos.

Verifique a sua temperatura ambiente! Verifique a faturação de energia! Sobre os dispositivos
eléctricos, examine os que estão presentes em grande número, junto com aqueles que estão em
funcionamento por muito tempo ou têm um elevado consumo de energia elétrica! Você também
pode integrar as rotinas diárias da escola, para alunos e professores.
Se usa material didáctico adequado, os seus alunos podem efectuar este controlo de energia e,
assim, aplicar e aprofundar o conhecimento que tem obtido em assuntos como física, matemática
ou engenharia num contexto prático, relevante.

Use os nossos "exercícios dos alunos"!
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Energia e proteção ambiental!
As escolas estão entre os mais importantes consumidores de
energia no sector público. Poupança de energia nas escolas é,
portanto, um importante contributo para proteção comum
ambiental. Com o folheto "Detetive Climático na escola", publicado
no final de 2009, o parceiro alemão Ambiental Office Norte,
oferece apoio a estudantes e professores em 5-10 graus na
execução de uma verificação ambiental e energética na sua
escola. www.umweltschulen.de/klima/climatedetectives.html

Energia e Educação para o Desenvolvimento Sustentável
Na Finlândia, todas as escolas foram chamadas para programas de configuração para o
desenvolvimento sustentável. Posteriormente, eles podem obter um certificado correspondente.
Consumo de energia é um importante critério ecológico no presente. As escolas devem optimizar
o seu consumo de energia e ativamente integrar seus alunos nesse processo de desenvolvimento.
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Melhore o desempenho energético da sua Escola!
A verificação energética do EGS engloba quatro áreas da vida da escola, com um total de nove
tópicos relacionados com a energia. Desenvolvemos exercícios para estudantes para investigar
cada tópico, para que eles possam integrar esses exercícios nas lições e envolver seus alunos.

Desempenho energético das Escolas
Actividade

Tópico

Actividade

Utilização do
edifício escolar

Consumo energético do
aquecimento

Actividades
Eficiência energética
escolares - formação

Consumo energético da
iluminação

Energias renováveis

Consumo energético dos
equipamentos

Transporte sustentável

Produção e utilização de
recursos renováveis
Transporte casaescola

Conumo energético do
transporte

Verificação de
equipamentos e
materiais
(fornecedores)

Tópico

Consumo energético

Também desenvolvemos cinco critérios para que possa avaliar estes tópicos relacionados com a
energia. Identificar os aspectos mais importantes e começar as mudanças necessárias já!

Muitas vezes não é fácil colocar alterações reconhecidas como necessários em ação. Aqui você
tem que continuar sistematicamente! Certifique-se de que sua escola emite uma "política
energética" no qual as ideias de orientação relativa à eficiência energética são formuladas.
Certifique-se de que as partes responsáveis são designadas para todas as tarefas previstas, que
a aplicação é monitorada e que sucessos e falhas são comunicadas na escola! Ancorar eficiência
energética com firmeza nas operações de escola!
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Gestão da Energia na Escola Profissional KEUDA
As escolas profissionais são frequentemente
grandes instituições em que muitas pessoas
ensinam e aprendem a executar variadas
tarefas.
A identificação de todas as atividades que
consomem energia já é um desafio, e é mais
difícil ainda conquistar as muitas pessoas que
serão afetadas pela causa da melhoria da
eficiência energética. A escola profissional de
KEUDA na Finlândia elaborou para o efeito um
guia de "energia". Aqui, são dadas dicas sobre
eficiência energética para 13 áreas. Aspectos
específicos das áreas profissionais individuais –
por exemplo, cozinhar e lavar – são tidas em
conta, para que o conceito de núcleo de
eficiência energética possa ser integrado em
cursos de formação, acções individuais e os
formandos também possam aplicar o que
aprenderam na sua vida profissional futura.

Keuda Vocational College
Järvenpää / Finlândia
Escola profissional KEUDA opera em
10 estabelecimentos e representa uma
grande diversidade de áreas de ensino
secundário, por exemplo -Serviços
-Tecnologia e transporte -Hotelaria e
restauração -Negócios e administração
-Agricultura, horticultura e produtos de
floricultura -Bem-estar -Cultura
Os estabelecimentos integram 6 000
estudantes no ensino profissional e
cerca de 550 colaboradores.
www.keuda.fi/portal/briefly_in_english/

A escola KEUDA participou na Semana da
Energia Nacional 2010 com as seguintes
atividades:

•

Terça-feira (05/10): Dia do bem-estar:
comida
local,
pequeno-almoço
saudável, trabalhando no jardim,
separação de lixo, informação nãofumadores, música, arte.

•

Segunda-Feira (11/10): Dia sem carros
O melhor grupo ganha o prémio.

•

Quinta-feira (14/10): Palestras sobre
energia, introdução ao guia de energia,
cartazes, artigos, medição do consumo
de energia a cozinhar,...

Finlândia – Semana da Energia
Semana de energia é uma actividade
nacional e organizada pela Motiva
desde 1996. É realizada anualmente
na semana 41. Escolas, empresas,
todos os tipos de organizações e
pessoas particulares podem participar
com vários tipos de actividades.
500 organizações participaram em
2010.
www.motiva.fi

17

-

Projecto EGS : Junte-se a nós para a Revolução Energética!

Conclusões
Se as escolas pretendem preparar os seus alunos para a vida enquanto adultos, devem também
abordar a questão da responsabilidade futura sobre eficiência energética!
As escolas que enfrentarem este desafio de forma adequada podem lucrar em muitas áreas.
Podem
proporcionar
aprendizagens
práticas, com o qual os alunos podem
reunir conhecimentos e competências de
várias áreas temáticas, aplicá-las e
aprofundá-las.
Eles podem economizar energia, reduzir
o impacto ambiental e canalizar fundos
que são urgentemente necessários para
outros aspectos de qualidade da escola.
Ganha-se o conhecimento, motivação e
ideias provenientes de estudantes,
professores e possivelmente pais,
conhecimentos esses, determinantes
para o desenvolvimento sustentável.
Formação de professores, integração de
parceiros externos na escola e a gestão
ambiental nas escolas, são factores
essenciais no sucesso para esse
caminho.
No
projeto
EGS,
desenvolvemos
ferramentas apropriadas e adquiriram-se
boas experiências.
Use-os e contacte-nos se necessitar de
informação adicional!
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Envolva a sua Comunidade!
Ideias e Fatos
As Escolas além de atuarem autonomamente podem envolver actores locais – por exemplo, as
famílias dos seus alunos, pequenas e médias empresas e administração – no seu
desenvolvimento e assim tornar-se focos da revolução energética a nível local.
Tal cooperação local é um dar e receber.
Por um lado, as escolas podem
Integração de pessoas da Comunidade:
disponibilizar as suas instalações para
reuniões e trazer suas competências
Fóruns locais foram realizadas a título
para a organização de processos de
experimental em 10 países da Europa.
Como regra, um fórum local tem a duração de
aprendizagem. Por outro lado, poderão
meses e três sessões.
tornar-se parceiros para a realização de
Muitas idéias de projeto foram desenvolvidos e
sessões práticas profissionais para os
foram elaborados planos de ação.
seus alunos ou ajudá-los a identificar e
Algumas das medidas já foram implementadas.
aplicar boas soluções para melhorar a
A metodologia, planos de acção e relatórios dos
eficiência energética. Neste sentido,
fóruns locais foram publicados no site da EGS.
apelámos às escolas que estão
envolvidas no projeto EGS a organizar
"Fóruns locais", para desenvolver e
implementar medidas de melhoria da
eficiência energética, juntamente com os parceiros locais. Para tal, desenvolvemos uma
metodologia baseada na Agenda Local 21 e gestão ambiental.

Utilizar a metodologia desenvolvida por nós, é lucrar com a nossa experiência!
Segue a apresentação nas páginas seguintes:
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Conquiste parceiros através dos foruns locais!
Com estes foruns locais,processos de aprendizagem e desenvolvimento devem ser iniciados por
forma a aumentar a eficiência energética, integrando diversos actores nesse processo.
Um forum local é uma estrutura de
discussão, que visa atingir mudanças
efectivas. Neste processo:
•

os problemas são identificados;

•

os proveitos são superiores ao
inicialmente previsto

•

são
estabelecidas
(ações);

•

responsabilidades para cada caso
são definidas; e

•

actividades individuais são planeadas.

PROBLEMA
S

OBJECTIVOS
1.1 – ...

1.tenho
fome

1.2 – Come
algo

prioridades

Metodologia - EGS
A nossa metodologia para fóruns locais
define nomeadamente:
-A finalidade e as preocupações do Fórum
local.
-Um "mapa" para todo o processo e para
cada fórum individual.
-A seleção e o papel dos participantes;
-Regras para os participantes.
-Relações públicas.

PRIORIDADES

RESPONSABI
LIDADES

AÇÕES

1.1.A – ...

...

...

1.2.A – Preparar jantar

eu

Ir ao supermercado,
comprar comida, cozinhar

1.2.B – Ir ao restaurante eu

Reservar mesa, ir ao
restaurante, pedir a
refeição

1.2.C – Ir a casa da avó Eu, avó
e jantar lá

Telefonar avó, comprar
flores, etc.

Desde que os actores desenvolvam os projectos por si próprios, podem envolver todo o seu
conhecimento e entusiamo e estão altamente motivados para implementar o projecto
conjuntamente.
Utilize esta via para desenvolver processos internos também na sua escola, instituição ou
empresa!

Saiba mais:
www.egs-project.eu > Involva a Comunidade Local!
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Fóruns Locais em França...
Na França, os fóruns locais foram organizados pela Agence Régionale de l'Environnement de
Haute-Normandia (AREHN). Os fóruns tiveram lugar na escola Les Fontenelles em Louviers. A
cada fórum foi dedicada uma determinada temática para definir problemas, objectivos, prioridades
e acções:

•

18/12/2009 = Energia e ações de ensino

•

18/01/2010 = Energia e cooperação com os agentes económicos locais

•

23/02/2010 = Energia e quotidiano da escola

Diferentes agentes locais (pessoas interessadas, agência ambiental, agência de energia local,
pais, alunos, professores, administração escolar e autoridades) foram envolvidos nos fóruns e
discussões sobre possíveis projetos/ações.
Graças à forte implicação da escola Les Fontenelles e à participação do pessoal da escola, os
fóruns foram bem sucedidos.
Participaram bastantes elementos, mas foi especialmente difícil associar as autoridades locais.
Pelo menos, envolveram diferentes grupos alvo a nível local e 10 acções foram propostas.
Cada fórum
participantes

mobilizou

mais

de

15

...em Portugal
O forum "energias renováveis e eficiência
energética" foi organizado pelo IEBA –
Centro de Inicitivas Empresariais e
Sociais. O fórum teve três componentes:
seminário,
discussão
e
exposição
fotográfica. O seminário foi realizado em
dois painéis:
1. Políticas nacionais para a eficiência
energética: por que o foco sobre as
energias renováveis?;
2. Mortágua a rota das energias
renováveis: energia hidroelétrica,
biomassa,
energia
eólica,
geotérmica e energia solar. 207
estudantes, 25 professores e 10
técnicos
e
outros
agentes
participaram neste fórum.
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Desenvolver projetos de energia e definir prioridades!
Nos fóruns locais, um grande número de opções de ações e atividades é pensado em primeiro
lugar. Durante o exercício, estas são mais desenvolvidas e revistas tendo em conta a sua
viabilidade, já que em última análise, apenas as melhores e mais promissores medidas serão
aplicadas.
Nas próximas páginas, gostaríamos de
mostrar-lhe como multi-facetadas ideias
projecto são geradas. Consideramos isto
como um encorajamento e prova que a
mudança face à energia pode ser alcançada
localmente, através da cooperação entre
indivíduos e organizações.
Deixe-se inspirar!

Metodologia EGS – Ferramentas para a
Gestão do projeto
1. Modelo de plano de Ação
2. Modelo de projeto local
3. Seleção das prioridades para o projeto
4. Lista de controlo de acompanhamento do
projecto
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Ideias para projetos de energia!
–

A sala energeticamente ideal

–

Formação para responsáveis da
construção para serem "Gestores
de poupança de energia"

–

Projecto Papel fixe – recicler papel é
poupar energia

–

Guia de eficiência energética para
aumentar o compromisso dos
funcionários e estudantes

–

"Copiar" para a mente em vez de
copiar em papel.

–

Integrar conteúdos de eficiência
energética nos currículos escolares
e de formação profissional

–

Medição de energia utilizada
(máquinas de catering) no ensino
prático numa escola profissional

–

Viaje com sensatez - economizar
energia e ambiente

–

Energia em sete dias

–

Vamos falar sobre
exposição anual

–

Uma semana de poupança de
energia

–

Electricidade verde para escolas e
edifícios públicos

–

Instalação de células solares no
telhado das escolas para captar
energia

–

Energia eólica na escola.

energia

–

Saiba mais :
www.egs-project.eu > Envolva a comunidade!
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Rever e melhorar as suas ideias!
Muitas vezes há diversas variáveis concebíveis para execução de um projecto. Qual a melhor
variável? Estas questões foram também intensamente discutidas pelos atores nos fóruns locais.
Nas suas discussões, eles poderiam
Avaliar a viabilidade do projeto
“desenhar”a metodologia do EGS.
Cada medida proposta será revista com base
nos seguintes critérios:
impactos potenciais para a mudança,
Roménia: Green School
reprodutibilidade, transferibilidade, eficiência,
impactos nos grupos-alvo, publicidade,
O
Colégio
Económico
de
Arad
exequibilidade dentro do projeto EGS,
comprometeu-se a reduzir seus custos
participação activa, coerência com as políticas
energéticos em 20%. No âmbito de um
e independência de recursos externos.
estudo de viabilidade, três medidas
Um máximo de 10 pontos pode ser atribuído a
cada critério. O "valor" da medida, em seguida,
técnicas foram examinadas:
é determinado com base de factores de
- Instalação de válvulas de termostato nos
ponderação-eficiência. Este é de longe o
radiadores.
critério mais importante! Em combinação com
uma avaliação económica, a melhor medida
- Instalação de células solares para
pode ser identificada dessa forma.
capturar o calor nos telhados.
- Instalação de lâmpadas de poupança de
energia nos corredores.

A terceira medida obteve o maior número de pontos e deve ser implementada no final de 2011.

Uma vez que as três medidas não são mutuamente exclusivas, os outros dois podem ser
alcançados num momento posterior.
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Austria: Concurso „Condução Inteligente“
Em Versuchsreferat Steiermark e no Colégio Profissional Agrícola de Schlierbach, estudantes de
agricultura também foram treinados sobre economia de gasolina em operações com
equipamentos agrícolas pesados, durante a sua formação. A sessão prática foi organizada como
um conteúdo para agitar impulsos competitivos dos alunos.

Num estudo de viabilidade realizado em cooperação com o Instituto Multidisciplinar de
Investigação Europeia em Graz, foram consideradas três opções:
–

Um evento interno [Colégio Agrícola de Schlierbach] Grottenhof Hardt;

–

Uma competição regional - Styria;

–

Um concurso nacional - Áustria.

Neste contexto, a segunda e a terceira
opção incluem a opção anterior.

Os melhores alunos foram competir num
concurso regional, mas isso pressupõe
uma fase de eliminação prévia a nível
escolar. No interesse da igualdade de
oportunidades, professores de escolas e
todos os participantes tiveram que receber
formação complementar para que, por sua
vez, pudessem formar os seus alunos,
com o mesmo programa do LFS
Grottenhof Hardt. O tempo necessário e
esforço aumentaram consideravelmente.

Como resultado do estudo de viabilidade,
os parceiros da Áustria decidiram
implementar opção 3 – incluindo as
opções 1 e 2.

Os projectos foram realizados em 2009-2010.

Saiba mais:
www.egs-project.eu > Involva a comunidade!
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Do planeamento à Ação!
Os procedimentos descritos neste ponto têm apenas um objetivo: facilitar uma acção eficaz. O
propósito é implementar os produtos de energia que desenvolvemos juntos! É verdade que é
preciso ser realista: no âmbito do projecto EGS (30 meses), nós desenvolvemos pela primeira vez
a metodologia para os fóruns locais donde resultou a aplicação de alguns projetos.
Devido à finalização do projeto EGS, não há muito tempo, os projectos não foram implementados
na sua plenitude.
Por essa razão, gostaríamos que pelo menos um
projeto de energia venha a ser implementado em cada
Fórum Local até Fevereiro de 2011. Além disso, os
intervenientes nos projetos devem ser apoiados para
que continuem a trabalhar em conjunto, passo a passo.

Fóruns Locais – Resultados
-Metodologia de fóruns locais
-Estudos de viabilidade para projetos
de energia local
-Planos de acção de fóruns locais
-Coleção de planos de ação
-Relatórios sobre ações-piloto

EGS projetos locais - na Holanda...
O projecto-piloto "Lent Mark 1" consiste em construir uma torre de relógio de 18 metros de altura
com materiais usados. A torre será construída, no mínimo por 10 jovens desempregados, os quais
com competências profissionais na área de construção, específicamente em técnicas utilizadas
com materiais usados. O projeto-piloto está ligado à elaboração da cidade de Nijmegen, com
algumas casas novas 15000 a serem construídas entre 2010 e 2025. Este projeto é liderado pelo
parceiro ROC Nijmegen.

Na Bulgária...
O projecto " Viaje com Sensatez – economizar energia e ambiente" é realizado pelo parceiro
FPMG em Sofia. Sofia é uma cidade grande com tráfego intenso. Apenas uma pequena parte dos
estudantes e funcionários deslocam-se em transportes públicos, porque há apenas uma linha de
autocarros públicos que passa perto da escola, o que implica que tenham de se deslocar de carro.
O projeto visa reduzir a pegada de carbono e o consumo de combustível:
Três autocarros escolares foram comprados, aumentando o número de rotas de 1 para 3,
reunindo os alunos que se deslocam para as escolas.
Os pais que levam os filhos à escola decidiram levar mais colegas com eles.
Três a quatro crianças que vivem nas proximidades deslocam-se para a escola com um dos pais.
Outros alunos decidiram andar de transportes públicos e apenas alguns dos alunos mais velhos
vêm para a escola de bicicletas.
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Em França...
O projeto piloto francês "Uma semana sobre a poupança de energia" teve lugar na escola
secundária Les Fontenelles / Louviers, 15 - 19 de novembro de 2010, através dos parceiros EGS,
AREHN e IUFM.
Um lote de ações foram realizadas durante esta semana:
–

Apresentação de uma exposição sobre a energia criada por AREHN (mais de 500
visitantes);

–

Conferências - "Energia e desenvolvimento sustentável", para 60 alunos e 3 professores;

–

Avaliação de gases com efeito de estufa, na escola, para 80 alunos e 4 professores;

–

Análise termográfica na cidade
de Louviers, com 70 alunos;

–

Oficina de fotografia "Minha
mensagem, nossa energia", 60
voluntários foram fotografados
durante um dia.Finalmente, 20
posters serão produzidos para
ser expostos.

Em Portugal...
O projecto-piloto português "Dia Aberto da Energia" teve lugar a 25-27 de Maio de 2010.
Teve
como
principal
objetivo
a
sensibilização dos alunos e professores
para a importância dos recursos
energéticos renováveis. O parceiro IEBA
organizou várias visitas para os alunos à
Central Termoelétrica de Mortágua e à
Barragem da Agueira,
para criar
responsabilidades aos alunos, como os
decisores do futuro.
Durante o dia foi ainda, desenvolvida
uma campanha de troca de lâmpadas para reduzir o custo de energia em casa dos alunos.

Saiba mais:
www.egs-project.eu > Involva a comunidade!
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Conclusões!
Muitas pessoas pensam e preocupam-se sobre como vamos produzir e utilizar a energia no futuro. Se se fala
para as pessoas que estão sendo afetadas, estas apresentam inúmeras ideias para a poupança de energia.
Então porque será que a revolução energética, se desenvolve tão lentamente?

Certamente, existe uma razão para isso. É que
a economia de combustível fóssil tem um peso
muito grande na economia e leva muitas
pessoas a lucrar com isso, logo, defendem as
estruturas e relações de poder que servem os
seus interesses.

Outra razão é que as nossas ideias brilhantes
não são cuidadosamente encaminhadas. É
exatamente aqui que o projeto EGS começa!
Usando a metodologia EGS, pessoas e
organizações podem ser arrastadas para a
revolução energética local e suas ideias podem
ser desenvolvidas em projetos sólidos, prontos
para aplicação prática.
As pessoas que são a favor da ação podem
ficar com a impressão que as etapas descritas
especialmente na segunda parte do presente
capítulo são tediosas e demoradas. No
entanto, em projetos bem intencionados, mal
executados, perde-se mais tempo e energia,
que pode ser evitada usando a metodologia
EGS.

Esperamos que haja uma ampla
aplicação da metodologia EGS para
realização de fóruns locais e estamos
expectantes sobre a construção de uma
economia futura de energia juntamente convosco!

Use os materiais publicados no nosso site ou entre em contato connosco, em caso de
dúvida!
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Publicite!
Ideias e fatos

EGS Divulgação dos Fatos

Com o EGS queríamos informar tantas pessoas quanto
possível sobre eficiência energética e fontes de
energia renováveis, e conquistá-los para a Revolução
de energia – para o efeito precisámos de atrair o
público.
Todos os outros projetos também podem tirar proveito
da relações públicas profissionais.
E finalmente, o IEE considera as relações públicas
como um "retorno do investimento": como uma
consideração pelo seu apoio, espera-se que os
projetos contribuam para a educação da população
europeia sobre o desenvolvimento de uma economia
de energia sustentável para o futuro.

- 1 site centralizado
- sites descentralizadas em quase
todos os países
-8 participantes de comunicados de
imprensa (centralizados)
- 35 artigos de imprensa
- Flyer (em diferentes idiomas)
- 6 edições do Boletim informativo
- 2 Relatórios televisivos
- 1 VideoClip
- 1 par de fóruns locais
- Outras públicações

Eis porque estamos a apresentar aqui nosso trabalho de relações públicas e convidamo-vos a
conhecer as nossas boas ideias e, quem sabe, apicá-las no vosso trabalho.

Centralizada vs. descentralizada
As relações de hoje com o público, exigem meios informativos como prospectos, um site ou um
boletim informativo para atrair e envolver as partes interessadas.
Meios deste género são desenhados na língua inglesa no projeto EGS, como acções
centralizadas (CA). Para ter uma presença com amplitude em toda Europa, as diversas línguas
nacionais devem ainda ser usadas.
Para
o
efeito,
os
materiais
informativos mais importantes foram
traduzidos pelos parceiros EGS para
as
línguas
dos
10
países
participantes.
Finalmente,
os
23
parceiros
envolvidos no projecto, são capital
que deve ser usado.
Com ações descentralizadas (DA) –
por exemplo, com artigos na
imprensa local ou com participação
em eventos regionais – todos os
nossos parceiros contribuiram para
difundir a nossa mensagem.
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Explore o nosso Site!
O elemento central das nossas relações públicas é o site www.egs-project.eu.
Aqui nós publicámos todos os resultados do
trabalho do projeto.
Desde o início, decidimos fazer o site focado em
ação. Queremos fornecer informações e
ferramentas para trabalhar em cada localidade!
No nosso site pode, entre outras coisas:
- Assinar ou efectuar o download do manisfesto
europeu sobre a eficiência nas escolas;
- Descubrir exemplos didáticos de boas práticas
para a educação ambiental sobre o tema da
eficiência energética nas escolas;

www.egs-project.eu
O website fornece informação sobre eficiência
energética nas escolas em 14 idiomas.A
maioria da informação está disponível em
inglês.
O website inclui aproximadamente 180
artigos, que foam descarregados cerca de
100000 vezes. Cerca de 200 documentos
estão disponíveis paa download.
A maioria do material é público, mas o site
também inclui uma área reservada para os
parceiros EGS.

- Publicar os seus próprios bons exemplos.
Além disso, encontrará informações sobre os nossos parceiros EGS, a nossa metodologia para
execução de fóruns locais de eficiência energética e muito mais.
No nosso site vai encontrar informações em:
•

Búlgaro; Dinamarquês; Alemão ; Inglês; Finlandês ; Francês ; Italiano ; Holandês ;
Norueguês ; Polaco; Português ; Romeno ; Sueco ; Eslovaco
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Sites Nacionais
A maioria dos parceiros associaram o projecto EGS também ao seu próprio site. Ao fazê-lo demonstraram
aos agentes locais o seu envolvimento num projeto europeu bastante atrativo, e que contribuem para a
divulgação da EGS nas regiões europeias.

Visite os nossos sites nacionais, tal como os nossos parceiros !
•

http://ecq-bg.com/egs.php

•

www.rouen.iufm.fr/spip.php?article91

•

www.umweltschulen.de/egs/

•

www.grottenhof.com/joomla/index.php?
option=com_content&view=article&id=75&Itemid=81

•

www.egs-progetto.it/

•

www.ieba.org.pt/ieba_pt/projectos/ficha_projecto.php?Id=14

•

www.montitrasimeno.umbria.it/it/notizia/progetti_europei_dedicati_alla_sostenibilit_energetica
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Assine o manifesto!
Há altos e baixos na viagem em direção à
eficiência energética – Como em qualquer outra
viagem, a experiência mostra que é sempre
necessário renovar a nossa motivação e
fornecer aos intervenientes novas direcções.
Uma expressão pública de um compromisso
voluntário pode ser muito útil para tal. Isso
lembra aos intervenientes acerca dos objectivos
comuns e tarefas compartilhadas. Este pano de
fundo, redigiu o Manifesto EGS.

Manifesto Europeu para melhorar a
Eficiência Energética nas Escolas:
Disponível em 12 idiomas.
Mais de 100 assinantes num total de 14
países da UE.
Os assinantes podem ser vistos no site
da EGS como uma lista e/ou em um
mapa.
O Manifesto é destinado principalmente
a escolas.
Existem versões específicas para
outras organizações, como empresas.

Convidámos todas as escolas na Europa a
assinar este Manifesto e registar os assinantes no nosso site.

Antes de assinar, o Manifesto deve ser discutido na comunidade escolar a fim de obter o maior
consenso possível, de forma a que todos contribuam com as suas ações, dúvidas e objeções.

Cada escola pode também usar a
sua “assinatura” para as suas
próprias relações públicas locais, em
que eles assinam um evento e
convidam os pais, os políticos locais
e a imprensa. Uma vez que os
assinantes são públicos no nosso
site, você pode procurar potenciais
parceiros e estabelecer contato com
os mesmos.

Saiba mais:
www.egs-project.eu > Assine o Manifesto!
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Aproveite os nossos Forúns Internacionais!
Os parceiros EGS trabalharam em conjunto de forma a
apresentar seus trabalhos para o público especializado em três
fóruns internacionais.
Faça o download das apresentações do nosso site e obtenha as
várias maneiras de promover a eficiência energética em escolas
da Europa! Também pode aprender como fomos capazes de
realizar o Congresso Internacional de escola "Eficiência
energética em escolas"!

Fórum Internacional de Schio / Itália, 9.10.2009
Tópico: Escolas e outros actores locais, trabalharam
juntos para a revolução energética. Oradores de Itália,
Áustria, Finlândia. Cerca de 80 participantes de 10 países
Organização: Liceo Scientifico Statale "Nicolò tron"

Fórum Internacional Järvenpää / Finlândia,
9.3.2010
: Educação, escola , eficiência energética e cooperação
com a Comunidade Local. Oradores de Itália, Finlândia,
Alemanha, Áustria e Roménia Aproximadamente 50
participantes de 10 países Organização: Eco-One

Saiba mais:
www.egs-project.eu > Congresso Escolar
http://vimeo.com/17137544

34

Projecto EGS : Junte-se a nós para a Revolução Energética!

Congresso Internacional Escolar: “Eficiência Enegética nas Escolas!
O Congresso foi simultaneamente o evento
final do projeto EGS. Destinou-se a incentivar
Congresso International Escolar
para uma economia de energia sustentável
“Eficiência Energética nas Escolas“
entre alunos e professores. Além de algumas
7 -8. 10. 2010 Stralsund / Alemanha
- 130 Participantes de 12 países europeus,
palestras, eventos interativos foram o foco
incluindo 60 alunos.
principal do programa: oficinas, um mercado
- 5 Conferências plenárias, 11 Workshops, 20
de opportunidades, bem como excursões
posters, 5 excursões
para grandes projectos relacionados com a
- 400 m ² de floresta plantada para compensar o
CO2
gerado pela viajem
economia de energia, como a fusão nuclear
- Programa de acompanhamento com visita
experimental "wendelstein 7" em Greifswald.
guiada e eventos sociais
Nomeadamente, os pontos altos foram as
- Organização: Environmental Office North
Parceiros: Norddeutsche Stiftung für Umwelt und
conferências plenárias pelos estudantes. Na
Entwicklung (NUE), University of Applied Science
palestra de abertura, Louise Willneff e Nico
Stralsund, British Council, ensinando a facilidade
Angerstein
demonstraram
como
para a protecção da natureza e desenvolvimento
dramaticamente as alterações climáticas já
sustentável, Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental
e ANU M-V e.V.
estão a mudar a vida das pessoas nas
regiões polares. Ambos os estudantes,
fizeram parte de uma expedição
árctica organizada pelo British
Council;
desde
então,
fazem
campanha para a protecção do
ambiente como "Campeões do
clima". Matteo Manfron e Davide
Stocco a partir do ISIS Andrea Ponti
Gallarate (Itália) relataram como a
sua escola foi destruída em Abril de
2009 durante o terramoto em
Abruzzo e como tem desde então,
sido re-construído como uma casa
de zero-energia – com assistência
técnica dos alunos. Nalgumas
oficinas,
os
alunos
também
participaram como oradores. Um
desejo particular do organizador foi
fazer o Congresso como ambientalmente compatível quanto possível, por exemplo, que serve
alimentação biológica proveninente do comércio justo, utilizando papel reciclado e calculando a
pegada de carbono.

Saiba mais:
www.egs-project.eu > Congresso Escolar
http://vimeo.com/17137544
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Copie a nossa Estratégia de Divulgação!
Durante 30 meses, trabalhámos em relações públicas para a Revolução de energia de um
grande projecto europeu. Permite-nos resumir e apresentar alguns pontos-chave da
nossa estratégia – copiar é expressamente permitido!

Concentrar-se sobre a utilidade dos nossos grupos-alvo!
Apenas uma pequena porção de pessoas está interessada no que fizemos. Mas muitos
têm um interesse justificável na informação, materiais e ferramentas com as quais podem
resolver os seus problemas e mais profissionalmente organizarem seu trabalho.
Se oferecer estas soluções, você vai encontrar uma audiência grata!

Organiza uma presença na sua área!
Alguns materiais, tais como o website ou este folheto foram desenvolvidos como ações
centrais; alguns parceiros EGS investiram muito trabalho na concepção destes materiais.
Mas o EGS só poderia ser bem-sucedido porque 23 parceiros em 10 países europeus
mostraram preocupaçãode para que a divulgação fosse de acordo com a envolvência
local: na língua nacional, nas redes existentes e com formatos adequados para o parceiro
em questão.
O mesmo princípio pode ser usado se trabalhar numa escala menor!

Se trabalhar a nível regional:
estabelecer uma pessoa de
contato e/ou organizar um dia
de ação em cada cidade
importante! Se quiser tornar
sua escola "verde": encontrar
um
"representante
do
ambiental" e defina pelo
menos um pequeno projeto
ambiental em cada classe!
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A equipa editorial, oferece material interessante!
O parceiro Versuchsreferat Steiermark forma estudantes de agricultura e ensina-os também a
conduzir equipamentos agrícolas de forma a economizar gasolina. Isso é sensível – mas não
muito espectacular. Mas quando o VRST anunciou o concurso de economia de combustível
"Condução inteligente" para a região da Estíria, participaram oito escolas de agricultura e/ou
florestais, o interesse dos media foi enorme – foi relatado na televisão e imprensa.
Veja o seu projeto através dos olhos de um editor que quer vender notícias interessantes: que
aspecto valeria a pena, numa manchete para si?

Planeie cuidadosamente a sua
publicidade!
Inicialmente no projeto EGS foi objetivada a
ideia de produzir um videoclip onde estaria
explicita
toda diversidade e vivacidade do
projecto e, assim, envolver o maior número
possível de intervenientes.
Para que a equipa de filmagens não tivesse que
percorrer a Europa, filmamos o vídeo, no nosso
Congresso da escola de Manila (página 35 do
clube de futebol). A necessidade de atrair
imagens de pessoas em ação para o vídeo já foi
tomada em consideração no planeamento este
Congresso.
Se deseja criar um folheto como este, então
comece a recolher imagens e informações.
Quando verificar que este formato especifico de
publicidade não é o melhor para si, inicie outro.

37

Projecto EGS : Junte-se a nós para a Revolução Energética!

Mantenha o Networking!
Em Fevereiro de 2011, 30 meses de intensa e estreita colaboração termina para nós.
Conseguimos muito.
A revolução energética ainda não está concluída. Estaremos disponíveis para colaborar
no futuro!
Centro Europeu de qualidade é um parceiro em inúmeros projetos com o objetivo de
reforçar o papel fundamental de escolas secundárias locais, organismos políticos e
administrativos em guiar suas comunidades para o desenvolvimento de estratégias de
energia sustentável e melhorar a sua eficiência energética. http://ECQ-BG.com/
A Comunidade de montanha 'Trasimeno-Medio Tevere' é um organismo público que
trabalha para o desenvolvimento sustentável da sua área de responsabilidade, em
particular, está envolvido com iniciativas e projectos dedicados às alterações climáticas
e ao aumento de boas práticas ambientais e de energia. www.montitrasimeno.Umbria.it
SOGESCA está empenhada em encontrar novas oportunidades para as escolas
interessadas na eficiência energética para valorizar a rede EGS e Manifesto (por
exemplo, o projecto "SHEEP - aplusplus" iniciado apenas em eficiência energética dos
produtos). www.sogesca.it/
O Environmental Office North e.V. executa inúmeras campanhas para a proteção
ambiental nas escolas e publica, entre outras coisas, materiais pedagógicos em alemão
e inglês: www.umweltschulen.de/klima/climatedetectives.html
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Eco-One
Coopera com Fundação OKKA, que oferece
apoio á certificação do desenvolvimento
sustentável
(aspectos
energéticos
integrados) para escolas.
www.koulujaymparisto.FI
Eco-one coopera com Motiva, que apoia a
energia e eficiência material nas escolas,
por exemplo, através da publicação de
materiais pedagógicos em finlandês e inglês.
www.motiva.fi/en/public_sector/
schools_and_colleges
Eco-One também coopera com SYKLI Escola Ambiental da Finlândia, que é a
principal entidade que organiza formação
para formadores na área do Deenvolvimento
Susentável e gestão da energia nas escolas.
www.sykli.FI/

Para mais informações, por favor, verifique a
página 6.

Juntos, vamos trabalhar para poupar energia, construir plataformas solares, plantar
árvores.. … e muito mais para salvar o meio ambiente!
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Conclusões
Relações públicas foram uma componente integrante do projeto EGS. Nós assumimos
essa tarefa com empenho e com boa organização e com implementação bem sucedida.
Desde o início, foi claramente estabelecida a responsabilidade de relações públicas e
criados os materiais mais importantes como acções centralizadas. Usámos a nossa
estrutura de projeto, com 23 parceiros em 10 países da UE, de forma a conseguir uma
presença local e transmitir a mensagem em todas as línguas participantes em muitas
redes regionais e/ou locais. Criámos os formatos de comunicação que se encaixam nos
nossos grupos-alvo, por exemplo, websites, press releases, apresentações e um clip de
vídeo.

Desenvolvemos produtos ao longo do projecto EGS, úteis para o nosso público-alvo e que
poderemos continuar a utilizar e/ou promover após o fim do projeto.
Finalmente, concretizámos bastantes feitos grandiosos através dos nossos eventos
regionais e os três fóruns internacionais que motivaram muitas pessoas, e nós mesmos.
Em conclusão, fomos capazes de transmitir a nossa preocupação na Europa e
desenvolver estratégias para difusão sobre o uso de relações públicas no seu projeto.

Contacte-nos se tiver alguma questão ou se desejar trabalhar conosco na revolução
energética no futuro!
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