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Twist  

A TUA ENERGIA FAZ A DIFERENÇA 

 

EMPRESA 

A EDP – Energias de Portugal e a Sair da Casca – Consultoria em Desenvolvimento 

Sustentável, são duas empresas que, embora operando em áreas de actividade 

distintas – a primeira na produção, distribuição e comercialização de energia 

eléctrica e a segunda na área da consultoria, têm em comum um forte 

compromisso para com a sustentabilidade.  

 

Criada em 1976 e herdeira de mais de um século de história, a EDP – Energias de 

Portugal, é o principal operador português do Sistema Eléctrico, produzindo, 

distribuindo e comercializando electricidade em todo o território nacional. Ao nível 

internacional, o grupo EDP tem uma forte presença no sector da electricidade em 

Espanha, no Brasil e nos Estados Unidos da América, onde actua nas actividades de 

produção, distribuição e comercialização. 

 

A EDP assume na sua missão a produção de bem-estar e o aumento da qualidade 

de vida e do ambiente, promovendo o optimismo e o dinamismo social. Na sua 

visão, a EDP compromete-se a ser uma empresa de energia integrada, líder em 

criação de valor nos mercados onde pode fazer a diferença. 

 

A Sair da Casca foi a primeira empresa de consultoria na área do desenvolvimento 

sustentável criada em Portugal, em 1994. A missão da Sair da Casca é colocar a 

sustentabilidade no centro das estratégias das organizações. Através de uma das 

suas áreas de negócio – a comunicação para crianças e jovens – a Sair da Casca 

assume-se como parceiro de referência também em projectos dirigidos a este 
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público conciliando os objectivos de negócio e os compromissos assumidos pelas 

empresas para com o desenvolvimento sustentável. O envolvimento das partes 

interessadas, em projectos dirigidos a um público jovem, serve o objectivo de 

promover mudanças de comportamentos, sensibilizando e formando os futuros 

consumidores, tornando-os mais conscientes para os temas da sustentabilidade.  

 

ENVOLVIMENTO 

Estando as questões da sustentabilidade na génese da EDP e da Sair da Casca, a 

parceria criada para a constituição de um projecto comum, inovador em Portugal, 

tendo em conta o target a que se dirige – alunos dos 15 aos 18 anos – representa 

um contributo para a evolução e modificação dos impactes sociais ao nível da 

mitigação das alterações climáticas. 

 

A convicção de que o motor para a evolução social, quer ao nível das mentalidades, 

quer ao nível dos comportamentos, deve partir de uma base que permita reforçar 

ou formar valores e convicções, assentes numa actuação responsável, partilhada 

por todos os actores sociais, constituiu o mote para a criação de um projecto 

coerente com os objectivos de um futuro mais sustentável: twist – a tua energia 

faz a diferença. 

 

ACTIVIDADES 

Lançado em Setembro de 2009, o twist – a tua energia faz a diferença é um 

projecto pioneiro de educação para a Eficiência Energética (EE) e Alterações 

Climáticas (AC’s) promovido pela EDP e pela Sair da Casca, apoiado pela Direcção 

Geral Inovação e do Desenvolvimento Curricular do Ministério da Educação, 

UNESCO, Direcção Geral de Energia Geologia e Agência Portuguesa do Ambiente, 

sendo uma medida financiada pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos 

no âmbito do Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia Eléctrica. O 

target são os alunos do Ensino Secundário e o objectivo é sensibilizar estes 

adolescentes, promovendo verdadeiras mudanças de comportamento. 



 

BCSD PORTUGAL 3 

DEDICATED TO MAKING A DIFFERENCE 

A transferência do papel principal para os alunos, enquanto protagonistas e 

responsáveis pela implementação de acções específicas no âmbito do projecto, 

permitiu um forte envolvimento e empenho das equipas de trabalho, tornando-os 

cidadãos mais conscientes para as questões da sustentabilidade. 

 

As tarefas dos alunos incluem a participação num workshop organizado pela EDP e 

pela Sair da Casca, a organização de mini-conferências, a realização de inquéritos 

aos hábitos de consumo energético e uma auditoria ao consumo energético da 

escola, garantindo-se assim o envolvimento de toda a comunidade escolar. O 

principal suporte do projecto é um website (www.twist.edp.pt), que tem uma área 

pública, com informação sobre os temas EE e AC’s, quizzes e vídeos, e uma área 

reservada às equipas de trabalho (quatro alunos e um professor em cada escola 

inscrita – “twisters”) onde são disponibilizados documentos de apoio com 

informação sobre as temáticas e ferramentas de trabalho específicas para as 

tarefas a realizar pelos “twisters” no âmbito do projecto. 

 

Os grandes actores deste projecto são os alunos e professores participantes – os 

“twisters”. São eles os responsáveis pela dinamização e implementação das acções 

e iniciativas no âmbito do twist. Cada equipa de “twisters” é acompanhada por um 

monitor, que apoia, motiva e permite um constante acompanhamento das acções 

desenvolvidas nas escolas por parte dos promotores do projecto. Em Maio de 2010, 

os “twisters” apresentaram um relatório detalhado de todas as actividades 

desenvolvidas no âmbito do twist.  

 

Em Novembro de 2009 realizaram-se seis workshops regionais. Estes workshops 

tiveram como objectivo criar um contacto directo entre os promotores e as equipas 

de “twisters”, sensibilizando-os para o tema da eficiência energética e alterações 

climáticas e apresentando-lhes as ferramentas de trabalho disponíveis no website. 

Estes workshops serviram também como forma de interacção e troca de 

experiências entre escolas. 
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A partir deste momento, todo o protagonismo foi dado aos “twisters”. Em 

articulação com os seus monitores, eles organizaram mini-conferências fazendo 

chegar o tema da eficiência energética e alterações climáticas à restante 

comunidade escolar e à comunidade envolvente; aplicaram um inquérito sobre os 

hábitos de consumo energético aos professores e alunos da sua escola. O resultado 

de um ano de trabalho será apresentado num relatório final que determinará a 

selecção de três escolas vencedoras. O prémio total de 100 mil euros será aplicado 

exclusivamente em medidas de eficiência energética nas escolas vencedoras. 

 

RESULTADOS 

O projecto twist foi apresentado a todas as escolas com Ensino Secundário de 

Portugal Continental e foi trabalhado directamente por 203 escolas, que aderiram 

ao projecto, tendo sido efectuadas pelos promotores do projecto acções de 

formação presenciais a 804 alunos e professores, de um universo de participantes 

de 812 alunos e 203 professores. Estes, agindo como embaixadores da mudança, 

fizeram o projecto chegar a um universo de 94 mil alunos e 18 mil professores do 

Ensino Secundário, e perto de 150 mil alunos e 19 500 professores no total 

(contando com a totalidade dos alunos das escolas inscritas, do Pré-escolar ao 

Ensino Secundário, porque embora o projecto seja trabalhado apenas pelos alunos 

do Ensino Secundário, toda a comunidade escolar tem contacto com os temas), 

representando cada um destes um potencial agente de divulgação junto dos seus 

vizinhos, amigos e familiares. 

 

No final de Maio, as equipas de “twisters” apresentaram o relatório final com a 

descrição detalhada do trabalho realizado durante o ano lectivo, que permitiu aos 

promotores do projecto avaliar os impactes, nomeadamente em termos de 

mudança de comportamentos, permitindo-lhes desenhar novos desafios a lançar 

com o twist no ano lectivo 2010/2011. 
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