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A atividade de promoção de eficiência energética carece de informação precisa sobre o consumo de energia em 
ambiente residencial, nomeadamente sobre comportamentos, para poder conceber medidas inovadoras e eficazes. 
O objetivo deste projeto é contribuir para a caracterização do comportamento dos utilizadores finais de energia 
nos territórios das instituições participantes, procurando também disseminar boas-práticas. O projeto envolve 
estudantes de vários níveis dentro do ensino superior politécnico, apontando também à sua educação enquanto 
jovens consumidores, e incluindo o desenvolvimento e utilização de aplicações móveis como elementos facilitadores 
da recolha de informação.. 
The activity of promoting energy efficiency requires precise information about residential energy consumption, especially in what 
regards to behaviors, in order to design innovative and effective programs. Learn2Behave goal is to contribute to the characterization of 
energy end users’ consumption behaviors on the territories of the participating institutions, also aiming to disseminate good practices 
as a reward for the cooperation in the process. The project involves students of all levels in the polytechnic system, also targeting 
their education as energy consumers, and including the development and use of mobile applications as a strategy of engagement 
of enquirers and information providers.

PROJETOS DE 
INVESTIGAÇÃO

ENTIDADES FINANCIADORAS
FUNDING

Fundo  Europeu
de Desenvolvimento Regional


