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Envolver a sociedade, apostando na informação e sensibilização por forma a aumentar a ação
individual e coletiva, através das mudanças de comportamento e de estilo de vida. 
Divulgar a importância dos temas da descarbonização junto dos cidadãos. 
Combater a pobreza energética.

Sensibilizar os alunos para a temáticas das alterações climáticas, contribuindo para aumentar a
ação individual e coletiva, através das mudanças de comportamento e de estilo de vida

Aprofundar os conhecimentos no setor da eficiência energética e hídrica. Aprender a ler e
interpretar a fatura de energia elétrica assim como a nova etiqueta de energia. Identificar medidas
de Eficiência Energética.

Aprofundar os conhecimentos no setor da eficiência energética e hídrica. Aprender a ler e
interpretar a fatura de energia elétrica assim como a nova etiqueta de energia. Identificar medidas
de Eficiência Energética e Hídrica

Descrição

A Rota da Energia tem prevista a realização de sessões de informação, sensibilização e formação,
presenciais e/ou à distância, levando o conhecimento até às pessoas, instigando a vontade de saber
mais sobre o mundo da energia e dar a entender o papel dos cidadãos na construção de um mundo
mais sustentável. Neste sentido, foram definidos 4 tipos de público-alvo para o qual foram
desenvolvidos conteúdos específicos: 
• Cidadãos

• Escolas (3º Ciclo) 

• Entidades/Empresas 

• Técnicos Municipais 

Principais atividades
As principais atividades incluem a realização de sessões de formação, informação e sensibilização para
os 4 públicos alvo, conforme descritos anteriormente. As sessões ocorrem em regime presencial e
online, conforme possível, tendo em conta a situação epidemiológica.

Stakeholders ( incluindo o Target / Beneficiarios )

Target: alunos, cidadãos no geral, técnicos municipais e empresas e entidades.

Rota da Energia – Campanha de sensibilização 
e formação acerca da temática das alterações 
climáticas, com foco na área da energia.

A ADENE, através do CINERGIA, desenvolveu a Rota da Energia para responder ao
desafio das alterações climáticas, que pretende espelhar o empenho de Portugal
com o cumprimento dos objetivos do Pacto Ecológico Europeu, para uma Europa
mais verde e descarbonizada e uma transição climática justa. 
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http://www.adene.pt/

