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Medida ADENE_I2 

Ligar - Eficiência Energética 

para Todos! 
 

Descrição 

A Medida “LIGAR – Eficiência Energética para Todos (ADENE_I2)”, enquadra-se na 

tipologia de medidas intangíveis de eficiência no consumo e visa implementar uma 

estratégia inclusiva de combate à pobreza energética e de melhoria da eficiência 

energética de populações em condições socioeconómicas desfavorecidas e de 

infoexclusão através do desenvolvimento de ações de proximidade junto destes 

consumidores.  

A Medida tem um orçamento de 149.000,00€ e a duração de 24 meses, terminando 

a 31 de dezembro de 2018. 

 

Objetivos 

Com a implementação da Medida, pretende-se:  

• Consciencializar os consumidores economicamente mais vulneráveis para a 

temática da eficiência energética e dotá-los de meios que possibilitem a 

redução da sua fatura energética. 

• Incutir a mudança de comportamentos face ao consumo de energia dos 

consumidores economicamente mais vulneráveis, através da sua 

sensibilização. 

• Obter redução do consumo de energia destes consumidores, através da 

utilização eficiente dos recursos que dispõem. 

• Demonstrar de forma prática e adaptada às rotinas diárias destes 

consumidores como as mudanças de comportamentos apreendidas se podem 

traduzir em reduções e benefícios concretos nas faturas energéticas, 

resultando na poupança efetiva da fatura de eletricidade. 

• Desenvolver um ainda inexistente mapeamento e caracterização das 

populações mais vulneráveis à condição da pobreza energética. Assim, poderá 

existir um conhecimento real e preciso do público-alvo da medida que será de 

extrema importância para definir as estratégias mais acertadas para 

comunicar eficazmente sobre eficiência energética com estes consumidores. 

• Definir e divulgar estratégias a seguir na comunicação com o público-alvo da 

Medida e em ações futuras. 
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Implementação 

A implementação da Medida está estruturada em cinco seguintes grandes ações: 

• Mapeamento e caraterização dos consumidores vulneráveis (público-alvo); 

• Elaboração e distribuição de Manual Prático “Energia para poupar”; 

• Desenvolvimento da Plataforma Digital “LIGAR – Eficiência Energética para 

todos”; 

• Criação e implementação de Desafios Locais “Teu Bairro, Tua Energia”; 

• Criação, formação e apoio a Agentes locais “Brigadas da Energia”. 

 

Para a sua implementação, constituiu-se um Consórcio Externo, liderado pela ADENE, 

que agrega quatro parcerias das seguintes áreas de competências fundamentais para 

a sua execução: 

• Na área técnico-científica, na vertente de mapeamento, para a realização do 

mapeamento, a nível nacional, da pobreza energética [Faculdade de Ciências 

e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa]; 

• Na área técnico-científica, na vertente de caracterização dos consumidores 

vulneráveis), para a caraterização e análise socioeconómica dos consumidores 

mais vulneráveis relativamente à pobreza energética a nível nacional 

[Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa]; 

• Na área tecnológica, para as atividades relacionadas com o desenvolvimento 

e disponibilização da plataforma digital da Medida LIGAR [AICD-Associação 

para a Inserção por Centros Digitais]; 

• Na área da comunicação, para as atividades de comunicação através da 

imagem e dos Manual Prático “Energia para Poupar”, e para a dinamização 

dos “Desafios Locais” e o desenvolvimento de ações de proximidade “Brigadas 

da Energia” [Sair da Casca II – Consultoria e Comunicação em 

Desenvolvimento Sustentável, S.A.] 

 


