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TERMOS E CONDIÇÕES
Introdução
O U4energy (www.U4energy.eu) é um desafio pan-europeu às escolas, em matéria de eficiência
energética, envolvendo alunos e professores na realização dos ambiciosos objetivos da Europa
no combate às alterações climáticas. O U4energy é uma iniciativa da Comissão Europeia,
financiada através do programa Energia Inteligente Europa. O concurso U4energy compreende
as três categorias seguintes:

Categoria A: Melhores medidas de eficiência energética
Dirigida a: Gestão escolar, corpo docente, em que idealmente os professores e os
alunos são apoiados pelas autoridades locais
Categoria B: Melhores ações pedagógicas para a utilização eficiente da energia
Dirigida a: Professores
Categoria C: Melhor campanha escolar sobre a eficiência energética
Dirigida a: Alunos sob a orientação de um professor
Categoria Especial: Melhor prática para além do U4energy
Dirigida a: Vencedores e coordenadores de iniciativas nacionais sobre eficiência
energética financiadas com fundos públicos
Os participantes devem inscrever-se para o concurso. Os primeiros 1500 inscritos receberão
um kit para estudantes contendo autocolantes U4energy, fichas de debate, um cartaz de grande
dimensão, assim como instruções sobre a melhor forma de utilizar os recursos disponíveis no
portal U4energy. Estão disponíveis versões digitais dos materiais enviados no kit na secção
caixa de ferramentas do website.

Elegibilidade
Países participantes:


27 Estados-Membros da UE: Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, República Checa,
Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália,
Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polónia, Portugal, Roménia,
Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Suécia, Reino Unido



E ainda a Croácia, a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega

3

Desafio U4energy às escolas: Guia para participantes

Apresentação de Candidaturas:
O prazo limite para apresentação de candidaturas a todas as categorias do concurso é 16 de
maio de 2012, até à meia-noite, GMT. As escolas podem apresentar candidaturas às categorias
A, B e C do concurso.
Para a Categoria Especial, não é necessária a apresentação direta de candidaturas por parte
dos participantes. As escolas/professores premiados deverão contactar o seu Ponto de Contacto
Nacional (PCN) e o relevante coordenador da iniciativa nacional, que apresentará uma
candidatura em seu nome.

Documentos apresentados:
Os ficheiros apresentados deverão respeitar os requisitos de dimensão seguidamente indicados:


Ficheiros de imagem: Máx: 3 MB por ficheiro



Ficheiros de documentos: Máx: 5-10 MB



Ficheiros de vídeo: Máx: 25 MB, tamanho de ecrã 640 por 480 pix ou 320 por 240 pix*

*Para vídeos de dimensão superior a 25MB, está disponível um campo you-tube em qualquer
dos formulários em linha – apenas serão apresentadas ligações ao you-tube através de players
na galeria. Encontram-se disponíveis informações sobre os formatos de ficheiro aceites na
secção FAQ do website U4energy: clique aqui!
O U4energy não se responsabiliza por ficheiros extraviados, danificados ou incorretamente
redimensionados.

Línguas:
As candidaturas podem ser entregues em todas as línguas oficiais da UE, assim como em
norueguês e croata. É obrigatório fornecer um título traduzido e uma sinopse elucidativa em
inglês. Esta sinopse é importante para que os membros do júri avaliem os projetos, mas também
para as pessoas que veem as candidaturas editadas na galeria do concurso.

Implementação de ações:
Categoria A: Apenas serão consideradas elegíveis as ações/medidas implementadas durante o
período do concurso, ou seja, de setembro de 2011 a maio de 2012.
Categoria B: Os planos de aulas que forem desenvolvidos e implementados durante o ano letivo
2011-2012 serão considerados elegíveis. Os professores poderão aperfeiçoar e apresentar de
novo um plano de aula anteriormente apresentado.
Categoria C: Serão consideradas elegíveis as campanhas de sensibilização organizadas
durante o período 2011-2012.
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Categoria Especial: Serão considerados elegíveis os vencedores de iniciativas financiadas com
fundos públicos sobre eficiência energética, realizadas a nível nacional, durante o período 20102012.
Queira ter em atenção que os vencedores nacionais e europeus da primeira edição do U4energy
não podem reapresentar a mesma candidatura.

Ponto de contacto
Para questões específicas relacionadas com o concurso, os participantes deverão contactar o
seu Ponto de Contacto Nacional, que poderá prestar-lhes apoio na sua língua nativa.

COMO PARTICIPAR NO CONCURSO?
CATEGORIA A: Melhores medidas de eficiência energética
Quem pode participar?
Gestão escolar, corpo docente, em que idealmente os professores e os alunos são apoiados
pelas autoridades locais

Objetivos:
O objetivo desta categoria do concurso é premiar os melhores esforços para poupar energia na
escola (economias em termos de eletricidade e aquecimento/arrefecimento) através de
medidas/instalações concretas que sejam acompanhadas de atividades pedagógicas destinadas
a que professores e alunos compreendam melhor a utilização dessas tecnologias
energeticamente eficientes e a encorajá-los a contribuir para realizar poupanças de energia.

Requisitos:


Acesso às faturas de consumo de energia (eletricidade e aquecimento/arrefecimento)
relativas ao ano anterior ao concurso (c-1). As facturas devem ser apresentadas como
parte da candidatura. As escolas cujas faturas são pagas por uma autarquia são
encorajadas a solicitar cópias. Se não estiverem disponíveis faturas mas a escola possui,
mesmo assim, dados de consumo válidos referentes ao ano c-1, é obrigatório fazer prova
na forma de fotografias dos contadores.



Os participantes devem apresentar um Plano de Poupança de Energia, incluindo
medidas de poupança de energia documentadas. Queira notar que o impacto é um
critério de avaliação prioritário.
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Plano de poupança de energia:
Encontra-se disponível um modelo do Plano de Poupança de Energia no website que deve ser
preenchido pelos participantes. Além disso, o participante deve introduzir e apresentar os
resultados da ferramenta de poupança de energia. O Plano de Poupança de Energia
compreende:



Lista e breve descrição das medidas de poupança de energia adotadas na sua escola



Resultados da Ferramenta de Poupança de Energia:


Percentagem de energia poupada



Economias financeiras



Redução das emissões de CO2



Conclusões e sugestões de possíveis melhorias



Um resumo dos esforços realizados pelos participantes para mobilizar a sua escola e
comunidade



A sua experiência noutros projetos relacionados com a educação em energia



Indicação da existência de planos por parte dos participantes para explorar mais
aprofundadamente os resultados obtidos



Realizações noticiadas oficialmente (imprensa local, autarquias, associações
nacionais de professores, etc.)

Ferramenta:
Ferramenta de Poupança de Energia: (ficheiro Excel telecarregável)
Os participantes têm de comparar o seu consumo de energia entre o ano c e o ano c-1, através
das leituras do contador ou da análise das faturas.
A ‘Ferramenta de Poupança de Energia’ foi concebida para ajudar os participantes a calcular a
percentagem de energia poupada, em termos de eletricidade e aquecimento/arrefecimento,
assim como as economias financeiras e reduções de emissões de CO2 conseguidas.
Os participantes devem apresentar medidas para:


A eletricidade consumida



O gás ou combustível líquido consumido



Preço da eletricidade e gás/combustível líquido

A ferramenta efetuará os seguintes cálculos de eletricidade e aquecimento consumidos:


Percentagem de energia poupada



Economias financeiras



Emissões de CO2 reduzidas
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CATEGORIA B: Melhores ações pedagógicas para a
utilização eficiente da energia
Quem pode participar?
Professores

Objetivos:
O objectivo desta Categoria do concurso é encorajar os professores a desenvolver e a relatar
metodologias de sucesso no ensino da eficiência energética (focadas na energia primária),
envolvendo os estudantes e sensibilizando para a necessidade de reduzir o consumo de
energia. Embora as poupanças indiretas de energia não devam ser o foco principal, a gestão de
recursos e resíduos pode ser incluída.

Requisitos:
Os participantes devem apresentar um Plano de Aula compreendendo todos os dados
relevantes, incluindo um título específico e uma imagem representativa para ilustrar a sua
candidatura. O modelo do Plano de Aula contém a seguinte informação:


Nome da aula, professor(a) e dados da escola



Resumo em inglês (máx: 200 palavras)



Assunto em foco e objetivos pedagógicos



Turma/Nível de ensino



Descrição da aula



Materiais Necessários



Atividades propostas para melhorar/reforçar a aula



Duração prevista



Verificação (Passos para analisar a compreensão dos alunos da matéria abordada)



Resultados



Resposta às questões:


Experiência noutros projetos relacionados com a educação em energia



Se fez planos para explorar mais aprofundadamente os resultados obtidos



Realizações noticiadas oficialmente (imprensa local, autarquias, associações
nacionais de professores, etc.)



Como pensa que outros professores noutros países podem beneficiar do seu plano
de aula?
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Os membros do júri terão particularmente em conta o nível de atividades transcurriculares e
transculturais num Plano de Aula, assim como a medida em que pode ser usado por outros
professores (transferabilidade) e aplicado a outros contextos (interoperabilidade). Será
igualmente dada importância a abordagens multidisciplinares.

CATEGORIA C: Melhor campanha escolar sobre a
eficiência energética
Quem pode participar?
Alunos sob a orientação de um professor

Objetivos:
O objetivo desta categoria do concurso é encorajar os professores e alunos participantes a
conceber e implementar campanhas inovadoras e criativas para promover a eficiência energética
no seio da sua escola e/ou comunidade.

Requisitos:
Os participantes deverão preencher o Plano de Comunicação e Questionário. O plano de
comunicação deverá conter todos os dados relevantes, incluindo um título específico e uma
imagem (thumbnail) representativa para ilustrar a candidatura.
No desenvolvimento da sua campanha, os participantes deverão ter em conta o seguinte ciclo:


Planeamento: definir objetivos e as atividades necessárias para os atingir.



Implementação: executar o Plano.



Avaliação: propor uma metodologia de avaliação dos resultados obtidos (parte do Plano
da Campanha). Como parte de uma síntese de fim de ano, poderão ser compiladas e
apresentadas avaliações regulares relativas ao trabalho em curso (por exemplo, de 3 em
3 ou de 4 em 4 meses).

Ferramenta:
Questionário: (ficheiro Word telecarregável)
Os participantes poderão acompanhar e avaliar o seu nível de consciencialização e mudanças
comportamentais em termos de utilização energética, comparando as respostas ao Questionário
no início e no fim do ano letivo.
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CATEGORIA ESPECIAL: Melhor prática para além do
U4energy
Quem pode participar?
Esta categoria destina-se aos vencedores (escolas/professores) de iniciativas nacionais
financiadas com fundos públicos, em curso e recentes, relativas à educação em energia. Para
serem elegíveis, estas iniciativas devem ter um período de implementação entre 2010 e 2012.
A Categoria Especial deverá ser veiculada pelos PCN e pelos coordenadores nacionais destas
iniciativas que apresentarão uma candidatura ao concurso em nome dos vencedores.

Objetivos:
Este prémio especial constituirá um meio de criar sinergias através de iniciativas que têm um
objetivo idêntico de promover a excelência na educação em eficiência energética inteligente na
Europa.
Para mais informações, consulte as linhas de orientação da Categoria Especial que serão
disponibilizadas durante o outono de 2011.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Avaliação
Critérios:
As avaliações serão realizadas por um painel de especialistas em energia e educação, de
acordo com os seguintes critérios:
1. Impacto das ações realizadas pelos alunos e professores em termos de poupanças de
energia reais.
2. Relevância das ações concebidas e implementadas no âmbito da categoria do concurso
a que se candidatam. Os contributos deverão demonstrar uma clara ligação aos requisitos
definidos na descrição da categoria específica. Além disso, o júri terá igualmente em
conta se as ações desenvolvidas são compatíveis com a faixa etária dos alunos.
3. Clareza de ideias e conclusões, explicitando e abordando o projeto a concurso de uma
forma clara, demonstrando uma boa compreensão do tema e transmitindo métodos de
execução, soluções e mensagens convincentes.
4. A Sustentabilidade das ações e metodologias propostas, independentemente de
contributos externos, será considerada com base no seu impacto a longo prazo (ex:
integração curricular).
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5. Transferabilidade das ações e metodologias propostas: os projetos são identificados de
acordo com a sua aplicabilidade em diferentes contextos culturais e geográficos.
6. Envolvimento de partes interessadas externas ao ambiente escolar imediato:
nomeadamente encarregados de educação, autoridades locais, especialistas em energia
e patrocinadores, que podem ajudar a atingir os objetivos do projeto.
7. Promoção e disseminação do projeto e dos seus resultados através dos órgãos de
comunicação locais.
8. Apresentação das candidaturas: serão considerados aspectos como a estética, o estilo,
a formatação, o design e o bom uso da tecnologia.
9. Originalidade das candidaturas: a pertinência, a originalidade, a criatividade e a
abordagem didática serão tidas em conta no processo de avaliação.
10. Relevância etária: A faixa etária dos alunos será tida em conta nas categorias A e C,
para determinar a adaptabilidade do conteúdo do projeto à faixa etária envolvida.
As decisões tomadas pelo júri são irrevogáveis e delas não há recurso.

Vencedores:
Vencedores nacionais
Os júris nacionais selecionarão um ‘vencedor nacional’ por categoria para as categorias A, B e C
(ou seja, 3 vencedores por país). A informação relativa aos vencedores da Categoria Especial
será divulgada no outono de 2012.
Todos os vencedores nacionais serão convidados para uma estadia de 2 dias com todas as
despesas pagas em Bruxelas, para a Cerimónia de Atribuição de Prémios, incluindo uma visita
guiada à Comissão Europeia/Parlamento Europeu por um deputado, um certificado encaixilhado,
um prémio alusivo à energia e um kit de energia para a escola.
Nas categorias A e C, dirigidas às comunidades escolares, os vencedores serão representados
na Cerimónia por um membro do pessoal delegado (por exemplo, um(a) professor(a) que tenha
liderado a iniciativa, o(a) diretor(a) da escola) e por um(a) aluno(a). Note que os menores devem
ser acompanhados por um adulto.
Na categoria B, dirigida a professores, apenas será convidado o(a) professor(a) premiado(a).
Vencedores europeus
O Júri selecionará, de entre o conjunto de vencedores nacionais, as 2 melhores candidaturas por
categoria, a fim de nomear 3 vencedores e 3 segundos classificados europeus.
Além da estadia de 2 dias com todas as despesas pagas em Bruxelas, para a Cerimónia de
Atribuição de Prémios supramencionada, os vencedores europeus receberão um prémio no
valor de € 3.000.
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Prémios para participantes especiais:
Será atribuído um prémio especial àqueles que tenham apoiado ativamente as escolas na
consecução do seu projeto U4energy (designadamente, órgãos de gestão da escola, autarquias
ou representantes da comunicação social).
As escolas podem indicar um contribuinte importante para receber o prémio como parte da sua
candidatura ao concurso.

Questões legais e éticas
A Comissão Europeia reserva-se o direito de alterar os termos e condições do concurso em
qualquer momento. Todas as notificações ou possíveis alterações serão publicadas no website e
entrarão em vigor à data da respectiva divulgação. Antes da apresentação das candidaturas,
deverá ser dada especial atenção aos seguintes pontos:


Todos os participantes devem observar a legislação europeia sobre direitos de autor.



As candidaturas não podem conter declarações, factos, informações ou citações que
possam denegrir ou prejudicar pessoas ou grupos de pessoas; nem declarações,
imagens, factos, informações ou citações que possam encorajar a perseguição de
pessoas com base na raça, opinião, nacionalidade, sexo, religião, profissão ou outras
tendências, nem podem encorajar o crime ou violar a lei.



Assume-se que todas as pessoas fotografadas ou filmadas deram o seu consentimento
(ou o consentimento do respectivo encarregado de educação) para a referida divulgação.



Estas informações sobre Direitos de Autor e proteção de dados pessoais encontram-se
disponíveis no website U4energy ou clicando aqui! diretamente.

Queira notar que uma candidatura que infrinja alguma das regras no âmbito das “Questões
legais e éticas” pode ser excluída.

Uma ajuda para começar


Seja dos primeiros 1500 concorrentes a inscrever-se no concurso e receba um kit para
estudantes.



Encontre inspiração no repositório de recursos do U4energy que lhe oferece materiais
educativos e informações úteis que poderá usar dentro e fora da sala de aula.



Consulte os nossos artigos sobre o tema da energia que são publicados mensalmente e
os factos e conselhos interessantes que contêm.



Esteja atento às atualizações, a nível europeu e nacional, na secção de notícias no
website.
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Glossário


Período do concurso: 16 de setembro de 2011 a 16 maio de 2012.

Categoria A:


Energia: potência (electricidade) e aquecimento/arrefecimento (gás ou combustível
líquido).



Medidas de poupança de energia: ações realizadas para reduzir o consumo de
energia.



Plano de Poupança de Energia: o Plano faz parte do pacote de candidatura dos
participantes na Categoria A. Deve consistir numa lista das medidas de poupança de
energia implementadas, resultados obtidos em termos de poupança de energia,
economias financeiras e redução de CO2 (Ferramenta de Poupança de Energia).



Ferramenta de Poupança de Energia: ferramenta que ajuda a calcular a percentagem
de energia poupada em eletricidade e aquecimento/arrefecimento, assim como as
economias financeiras e reduções de emissões de CO2 conseguidas



‘Ano de referência’ (ano c-1): 1 de outubro de 2010 a 30 de abril de 2011



‘Ano do concurso’ (ano c): 1 de outubro de 2011 a 30 de abril de 2012

Categorias B e C:


Energia Primária: refere-se a potência (electricidade), aquecimento/arrefecimento (gás,
combustível líquido, carvão, etc.) e transportes.



Plano de Aula: Trata-se da descrição circunstanciada de um professor da matéria
leccionada numa aula individual. Um Plano de Aula é desenvolvido por um professor
para orientar a condução da aula. Deve ser conciso mas conter as informações
necessárias.



Plano de Campanha: trata-se de um documento que descreve os principais elementos
da sua campanha – os objetivos, o público, as mensagens, as ferramentas, o calendário
de execução e o método de avaliação usado. As comunicações podem incluir todas as
interações escritas, verbais e eletrónicas com o público. As ferramentas usadas podem
compreender comunicações em linha, publicações impressas, vídeos, apresentações em
Power Point, imagens, estudos, relatórios, relações com a comunicação social,
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certificados e prémios, discursos, materiais identificativos “institucionais” (papel timbrado,
logotipo, etc.).


Questionário: ferramenta para a categoria C que permite o acompanhamento e a
avaliação do nível de consciencialização e das mudanças comportamentais em termos
de utilização eficiente da energia.
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