
 

 

Concurso de vídeo sobre eficiência energética 
Acredita que a geração jovem de hoje pode fazer a diferença para um amanhã mais eficiente em 

termos energéticos? A sua escola promove a eficiência energética, protegendo assim o planeta? 

A Comissão Europeia organiza o concurso «Film4Energy Challenge», que convida as escolas de toda 

a União Europeia (UE) a fazer um pequeno vídeo sobre a importância da eficiência energética e as 

vantagens da poupança de energia não só para a escola, mas também para o bairro e a localidade 

onde esta se insere. 

Os jovens alunos já sabem muito sobre a eficiência energética e a utilização de fontes de energia 

renováveis. Os jovens têm o poder de inspirar as suas comunidades a reduzirem o consumo de energia 

e podem promover com êxito os benefícios ambientais e económicos da poupança de energia em toda 

a UE. 

Em que consiste este concurso? 
Os alunos com idades compreendidas entre os 12 e os 15 anos de todos os países da UE são 

convidados a criar um vídeo sobre como podem poupar energia na sua vida quotidiana, ensinando 

aos seus familiares, amigos, vizinhos e ao resto do mundo os benefícios da eficiência energética e 

incentivando a utilização de alternativas energeticamente eficientes para efeitos de aquecimento, 

refrigeração, transportes e outras atividades diárias. 

Os vídeos terão um impacto positivo e educacional nos alunos, bem como nos seus professores, 

famílias e comunidades locais. 

Espalhar a palavra 
Trabalha numa escola ou no setor do ensino? Trabalha, porventura, com jovens ou está envolvido na 

comunidade local?  

Ajude-nos a espalhar a palavra e a inscrever a(s) sua(s) escola(s) local(ais) no concurso « Film4Energy 

Challenge». Os vídeos das escolas vencedoras serão divulgados por toda a Europa através dos canais 

oficiais da Comissão Europeia. O melhor vídeo será premiado com a organização na sua escola de um 

«dia da energia».  

O concurso decorrerá de outubro de 2021 a fevereiro de 2022. 

 


