Energy For Life: Campanha de Educação para o Desenvolvimento sobre o papel crítico das energias reno

Aumentar a consciência em torno do uso das fontes de energias renováveis como ferramenta
para a diminuição da pobreza e para o desenvolvimento sustentável.

Energy for Life é um novo projecto da Oikos - Cooperação e Desenvolvimento, em parceria
com organizações não-governamentais de Itália, Alemanha, Espanha, Malta, Brasil, Tanzânia,
Laos e Camboja.

O projecto tem como principal objectivo aumentar a consciência em torno do uso das fontes de
energias renováveis como ferramenta para a diminuição da pobreza e para o desenvolvimento
sustentável. O público em geral é também alertado para a necessidade de mitigação das
alterações climáticas e a necessidade de encontrar alternativas ao uso de combustíveis
fosseis.

Como suporte das actividades deste projecto foi lançado o website www.energy-for-life.info

O website contém notícias e informações sobre pobreza energética e fontes de energias
renováveis e, em breve, hospedará uma base de dados sobre as tecnologias de energias
renováveis mais usadas nos países em desenvolvimento.

O site pretende ser uma plataforma onde organizações, empresas, instituições publicas e
cidadãos, possam trocar conhecimento e informação sobre oportunidades e boas práticas no
sector da energia nos países em desenvolvimento, promovendo a cooperação neste domínio.
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O portal vai ainda alojar um jogo electrónico sobre o tema, que a Oikos - Cooperação e
Desenvolvimento se encontra a desenvolver em parceria com a Innovaworks, e com o apoio do
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, que será divulgado junto dos estudantes do ensino
básico e secundário dos países europeus envolvidos no projecto.

Com co-financiamento da Comissão Europeia e do IPAD - Instituto Português de Apoio ao
Desenvolvimento, é realizado em parceria com a ONG italiana Instituto Oikos (líder de
consórcio); a DGS - Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e. V. da Alemanha e a ECODES
- Fundacion Ecologia y Desarrollo, de Espanha.
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