ASSINA O MANIFESTO!

O QUÊ
O Manifesto para a Melhoria da Eficiência Energética
nas Escolas é um compromisso voluntário para
aumentar a eficiência energética nas nossas
comunidades locais e regiões e promover a
utilização de fontes renováveis de energia.

QUEM
Todas as escolas na Europa são convidados a
assinar o Manifesto e tornar-se parte de uma rede
de escolas empenhadas em facilitar e incentivar
acções que proporcionem o aumento da eficiência
energética, e contribuir para a educação dos seus
filhos sobre energia inteligente.

PORQUÊ

Cada Escola signatária torna-se parte de uma rede
de escolas europeias que troca e partilha
informações, experiências, projectos de
planeamento e de melhores práticas, envolve os
alunos através de programas curriculares, promove
o desenvolvimento de uma política de eficiência
energética a nível da escola, e apoia os governos e
autoridades locais para a promoção da eficiência
energética e do uso das fontes renováveis de energia.

COMO
Visite o nosso site para fazer o download e subscrever o
Manifesto. Para mais informações, contacte o
Coordenador do Projecto ou o Parceiro mais próximo.

Parceiros do EGS
‘N. Tron’ scientific high school -Schio- 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-Centro de Iniciativas
Empresariais Beira Aguieira - PT www.ieba.org.pt
ROC Nijmegen - NL www.roc-nijmegen.nl
Klub Kon-Tiki - SK - www.klubkontiki.sk
Liceo Albert Einstein - SK
www.einsteinova.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

CONTACTOS
Carlos Leite – Coordenador Local do Projecto
Sandra Martins – Técnica do Projecto
IEBA – Centro de Iniciativas Empresariais Beira
Aguieira
Edificio CIE, Parque Industrial
Manuel Lourenço Ferreira, Lote 7,
3450-232 Mortágua - Portugal
Telefone: +351 231927470
E-mail:
ieba@ieba.org.pt
Website: www.ieba.org.pt

UBN - Environmental Office North - DE
www.umweltschulen.de
ZIEL 21 - Centre for Innovative Energies
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
Trail Department Steiermark - AT
www.versuchsreferat.com
MERIG - Multidisciplinary European
Research Institute Graz - AT
www.merig.org

Envia a tua comunidade local para
a ESCOLA da ENERGIA
Cofinanciado por

ENERGIA
A energia é necessária para manter a saúde das pessoas,
seu bem-estar, os seus estilos de vida, e sua economia.
Nossa
sociedade
precisa
indivíduos
com
os
conhecimentos, aptidões e
atitudes
que
lhes
permitam
utilizar
os
recursos
energéticos
sabiamente.
EDUCAÇÃO
A literacia para a Energia
é fundamental para o
futuro
económico
e
ambiental da Europa. A educação energética deverá ser
parte integrante do currículo escolar, contribuindo para a
formação de cidadãos energeticamente mais responsáveis.
GOVERNANÇA
A Energia é um bem comum e o projecto EGS surge da
necessidade do envolvimento das comunidades locais
através de um processo participado, para enfrentar as
questões da energia e melhorar a eficiência energética.
ESCOLAS
As escolas são os actores principais que podem contribuir
para envolver toda a comunidade e, ao mesmo tempo,
formar as gerações mais jovens.
O OBJECTIVO ESTRATÉGICO
Realçar o papel fundamental das escolas secundárias no
envolvimento dos actores locais (alunos, famílias, as PME,
as autoridades locais, outras escolas) no processo de
melhoria da eficiência energética e formação das suas
comunidades.

Cofinanciado por

OS OBJECTIVOS ESPECÍFICOS
Definir a actual estrutura de implementação da
eficiência energética nas escolas
Fortalecer as competências internas das escolas
Valorizar o papel das escolas na definição de políticas
locais
Partilhar as competências das escolas com as suas
comunidades locais
Aumentar a participação das comunidades locais no
processo de eficiência energética

organização de fóruns locais. A definição e assinatura de
um Manifesto para a eficiência energética simboliza o
empenho das escolas envolvidas na rede EGS e todas as
escolas da UE são convidados a assiná-lo. Os fóruns são
inspirados na abordagem da Agenda 21 Local e irão
produzir um plano de acção com um conjunto de
projectos locais e acções-piloto para a sua execução. Os
fóruns serão estruturadas em 4 níveis: programas
educativos, formação de professores, envolvimento do
sector produtivo local (PME) e de governança local
para o envolvimento das famílias.

Iniciar acções piloto concretas
Incrementar o número de escolas que partilhem
experiências em rede
Incentivar os parceiros do projecto EGS e outros
actores para cooperar em novos projectos

OS RESULTADOS ESPERADOS
Um Manifesto para a Eficiência Energética
Cursos de formação para o pessoal não docente
Programas educacionais integrados para estudantes

ACTIVIDADES DO PROJECTO
23 sócios de 10 países da UE
estão a trabalhar com 13 escolas
para avaliar o real quadro da
aplicação da eficiência energética
nas escolas da UE e para
recolher as melhores práticas
A definição e assinatura de um
Manifesto para a eficiência energética, simboliza o
empenho das escolas envolvidas na rede EGS e todas as
escolas da UE são convidadas a assiná-lo. Parceiros
experientes estão a preparar cursos de formação para os
estudantes e professores, que serão testados durante o
projecto, enquanto um sistema de gestão de energia será
implementado em cada escola parceira. O núcleo da acção
é o envolvimento dos agentes locais, num processo
participado e de inovação educacional através da

Implementação de Sistemas de gestão energética em
13 escolas
13 Foruns escolares para a promoção da eficiência
energética e 13 planos de acção
Activação de pelo menos 13 acções piloto
Melhoria dos desempenhos energéticos nas escolas
Criação de uma rede europeia de escolas
comprometidas em melhorar a sustentabilidade
energética das suas comunidades
INTELLIGENT ENERGY EUROPE (IEE)
O projecto é co-financiado pelo Programa Intelligent Energy Europe,
gerido pela EACI (Agência Executiva para a Competitividade e Inovação)
da Comissão Europeia.
Os conteúdos deste documento são da exclusiva responsabilidade dos autores.
Não representa a opinião da Comunidade. A Comissão Europeia não é responsável
por qualquer utilização que possa ser feita das informações nele contidas.

