Identificação do projeto
Projeto nº: POCI-05-5762-FSE-000169
Apoiado no âmbito do sistema de incentivos: Apoio à Modernização e Capacitação da
Administração Pública (SAMA2020)
Designação: Portugal Energia – Plataforma de Informação sobre Energia em Portugal
Investimento Total em Euros: 382 148,71 €
Valor Total Elegível: 350 121,06 €
Apoio Financeiro da União Europeia: 199 393,94 €
Contrapartida Nacional: 150 727,11 €
Prioridade de Investimento: Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a fim de realizar reformas,
legislar melhor e governar bem;
Localização: Lisboa

Síntese do projeto
Objetivo: A operação PORTUGAL ENERGIA responde à medida #201 do Programa Simplex+ 2017,
criando uma plataforma informática, única e de referência que agregue a informação relevante sobre
o setor da Energia, tendo em vista a promoção da literacia energética em Portugal. Dirige-se a
diferentes públicos-alvo (cidadão comum, público especializado e Administração Pública) com
necessidades de informação distintas e experiências de utilizador diferenciadas.
Pretende-se criar uma plataforma informática, um portal, uma app e um espaço físico de promoção e
disseminação do conhecimento sobre a energia, o qual terá também uma vertente itinerante, que
permitirá a sua replicação pelo país, utilizando espaços privilegiados da rede de Espaço Cidadão, Lojas
de Cidadão e dos espaços próprios das Agências de Energia de âmbito local e regional.
Permite-se, assim, ao cidadão consumidor de energia, de forma transparente, padronizada e
desmaterializada, nomeadamente: a) entender melhor os temas da energia, dando-lhe a conhecer os
seus principais conceitos (produção, transporte, armazenamento e consumo), e uma visão integrada
de todo o setor, contribuindo para a literacia energética da sociedade civil, a promoção da eficiência
energética e a utilização racional dos recursos energéticos em Portugal (Entende Energia); b)
poupar energia, através de uma mudança informada, facilitada e direta do seu comercializador
de energia, assegurando de forma automática os processos de transição entre comercializadores
(Poupa Energia - OLMC); c) divulgar dados estatísticos, indicadores e informação mais detalhada
sobre este setor, de uma forma estruturada e concentrada num único sítio (Sabe mais de Energia).

