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OesteSustentável lança app de comunicação no âmbito
da competição interescolar “Ventos de Poupança 2:
Energia + Social”
A OesteSustentável – Agência Regional de Energia e Ambiente do Oeste lançou oficialmente
a app comunicação, sendo que já se encontra disponível para download gratuito no “Google
Play” para dispositivos Android e na App Store para dispositivos iOs.
A OesteSustentável está a desenvolver no ano letivo 2017/2018 a competição interescolar “Ventos de
Poupança 2: Energia + Social” que promove a eficiência energética, a cooperação social e intergeracional
entre jovens e IPSS de cerca de 42 escolas do 3º Ciclo e Ensino Secundário, Profissional e/ou Artístico dos
municípios do Oeste, Barreiro, Moita, Montijo, Seixal, Cascais e Alta Estremadura. Ao nível técnico esta
competição contempla uma vertente tecnológica e inovadora onde se reúne um portal integrado, uma
APP de comunicação e APP jogo interativo “ÉcomLógica – É com lógica sustentável!”
A APP comunicação “Ventos de Poupança” insere-se nesta medida desenvolvida pela OesteSustentável e
através dela pode-se consultar toda a documentação da competição, assim como a divulgação,
comunicação e os resultados obtidos e ainda tirar fotografias com molduras das entidades envolvidas e
com a mascote oficial do “ÉcomLógica” através do Photobooth.
As 29 instituições de ensino que passaram à 2ª Fase da competição “Ventos de Poupança” para além dos
Kits de Monitorização receberam ainda beacons. Estes dispositivos enviam sinais via Bluetooth Low
Energy (BLE) que podem ser captados por smartphones iOS e/ou Android. Uma vez que os beacons estão
associados à app comunicação, estes vão disponibilizar a tempo real informações relativas à competição.
A medida “Ventos de Poupança 2: Energia + Social” realiza-se no âmbito do PPEC – Plano de Promoção da
Eficiência no Consumo de energia elétrica 2017/2018, aprovado pela ERSE – Entidade Reguladora dos
Serviços Energéticos, e é desenvolvida pela OesteSustentável em parceria com as Agências de Energia
congéneres do Seixal (AMESeixal), Alta Estremadura (Enerdura), Cascais (Cascais Ambiente) e Barreiro,
Moita e Montijo (S.Energia).
###
Sobre a OesteSustentável: A OesteSustentável, Agência Regional de Energia e Ambiente do Oeste, é uma associação
de direito privado sem fins lucrativos, que tem como missão a promoção de ações integradas que contribuam para
uma maior eficiência energética, para um uso racional da energia, bem como o aproveitamento e promoção da
utilização de recursos renováveis, de forma a contribuir para a Sustentabilidade da Região Oeste num âmbito local,
assim como para um Desenvolvimento Sustentável num âmbito global.

Para mais informações contacte a OesteSustentável por e-mail: francisco@oestesustentavel.pt ou por telefone: 262 839 030
Site Oficial OesteSustentável - www.oestesustentavel.pt

