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SUMMARY IN ENGLISH 

The Portuguese Communication Plan aims at targeting three audiences: general professionals in the 
heating market, namely policy technicians with responsibilities in the implementation of the energy 
labelling legislation, heating system project designers and dealers, in direct contact with the 
consumer at the purchase moment; installers, with a special focus in installers acting as systems 
aggregators and the end-consumer. The three target audiences are worked by the three national 
partners, individually, but within an integrated communication strategy.  

Several partner entities are identified, beyond the stakeholders already involved in the project via its 
participation in the National Stakeholders Platform, namely regional and local energy agencies, 
professionals associations and environment concerned organizations.   

Common tools regard the presentation of the project and its overall objectives in the national 
partners’ websites, as well as it’s dissemination via the existing communication partners. The 
distribution of brochures and other information material will also take place, at the headquarters of 
the partner institutions and regional delegated facilities in DECO’s case, in fairs and professional 
events, and also in general fairs, more focused at the consumer.  

A minimum of three workshops/conferences are foreseen, one targeting a different target group. 
Upon the evaluation of the success of this events others can be organized.  

Acknowledging the project’s most quantified target for Portugal’s participation in Label Pack A+, the 
emission of 2.100 labels via the online platform for solar assisted water heaters, a digital banner on 
the free online tool will also be produced and distributed among the most relevant stakeholders and 
via the relevant communication media, aiming at a high visibility realm for professionals.  

Press releases and dedicated articles will be a constant along the project and 17 digital articles have 
already been published in the Portuguese media after the press releases from the three partner 
entities, plus two printed articles.  

The activities started in the first month of the project, March 2015 and are to be pursued until the 
end of the project, February 2018. Some activities have specific timings, highlighting specific 
communication moments. The detailed calendar is also in the communication plan.  

It is also important to highlight that these communication activities happen in parallel to the training 
activities, foreseen in the National Action Plan.  
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1 Introdução 

O presente documento sintetiza as atividades de comunicação a desenvolver pelo consórcio 
Português no âmbito da divulgação do projeto Label Pack A+ e da etiquetagem energética de 
produtos e sistemas de aquecimento.  

As atividades a desenvolver são apresentadas de acordo com os diferentes públicos-alvo e parceiro 
responsável pela mesma, a saber, a ADENE é responsável pelas atividades de comunicação (e 
formação) dos profissionais a atuar no mercado de aquecimento, com exceção dos instaladores, a 
APISOLAR é responsável pelas atividades de comunicação (e formação) dos instaladores com especial 
enfoque nos instaladores agregadores e a DECO é responsável pelas atividades de comunicação (e 
informação) com os consumidores finais.  

Estão previstas presenças em workshops e feiras, divulgação de noticias via meios de comunicação 
generalistas e especializados, digitais e físicos, bem como o estabelecimento de parcerias com 
entidades relevantes como o são as associações de profissionais, as agência de energia e associações 
de proteção do ambiente.  

Visa-se assim desenvolver um plano de comunicação complementar às atividades de formação 
previstas no plano de atividades nacional no qual são enumeradas as ações de formação para 
profissionais e informação aos consumidores.  

2 Grupos Alvo 

2.1 Profissionais no mercado do aquecimento 
Na categoria de profissionais no mercado de aquecimento consideram-se todos os profissionais na 
cadeia de mercado, com exceção dos instaladores e instaladores agregadores.  

Profissionais em instituições estatais com competências na implementação da legislação, apoio ao 
consumidor e vigilância do mercado.  

Profissionais responsáveis por projetos de aquecimento.  

Profissionais responsáveis pelo aconselhamento ao consumidor no ponto de venda dos produtos e 
sistemas, em particular em pontos de venda de grandes superfícies, lojistas.  

2.2 Instaladores 
Na categoria de instaladores consideram-se os instaladores puros, sem responsabilidade na 
agrageção de sistemas e como tal sem responsabilidade pela emissão a etiqueta de sistemas mistos, 
e os instaladores agregadores que definem e compõe o Sistema misto e são, como tal, responsáveis 
pelo cálculo, emissão e apresentação da etiqueta ao cosnumidor.  

2.3 Consumidores 
Na categoria de consumidores consideram-se os consumidores particulares.  
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3 Meios de Comunicação 

- Marketing directo: Newsletters, notícias via twitter, facebook e outros social media e notícias 
para parceiros de comunicação e divulgação 

- Material promocional: flyers, brochuras, roll-ups 
- Press releases: noticias, artigos e presenças na tv e radio 
- Comunicaçao online: páginas web dos parceiros 
- Comunicação pessoal: Workshops, conferências, webinars 

4 Parceiros 

a. Associações de profissionais 
- Marketing directo: Newsletters online com noticias dedicadas  
- Material promocional: flyers, brochuras, roll-ups 
- Comunicação pessoal: Workshops, conferências, webinars 

b. Agências de Energia regionais e locais 
- Marketing directo: Newsletters online com notícias dedicadas  
- Comunicação pessoal: Workshops, conferências, webinars 

c. Organizações de Defesa do Ambiente 
- Marketing directo: Newsletters online com notícias dedicadas  
- Material promocional: flyers, brochuras, roll-ups 
- Press releases: noticias, artigos e presenças na tv e radio 
- Comunicação pessoal: Workshops, conferências, webinars 

d. Organizações de Defesa do Consumidor  
- Marketing directo: Newsletters online com notícias dedicadas  
- Material promocional: flyers, brochuras, roll-ups 
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5 Atividades de Comunicação  

5.1 Profissionais no mercado das soluções de aquecimento 
A ADENE é o responsável pela comunicação com os profissionais do mercado do aquecimento, à 
exceção dos instaladores.  

Neste sentido irá promover várias iniciativas:  

• divulgar o projeto através do seu site e pelas suas redes de comunicação; 

• organizar duas sessões públicas, workshops, em Novembro de 2015 (relativo ao 
enquadramento Europeu e Nacional da Etiquetagem Energética de produtos 
consumidores de energia) e Março/Abril de 2016 (evento generalista de energia). 
Eventuais ações a desenvolver em 2017 serão avaliadas mais perto da data e 
atendendo às atividades do setor e ao sucesso das iniciativas anteriores.  

• disponibilizar informação e brochuras relativas à etiquetagem energética de 
produtos e sistemas de aquecimento em feiras e certames generalistas e da 
especialidade em que participe. Serão ainda disponibilizadas brochuras de 
informação quer na receção da ADENE, quer na receção da Direção Geral do 
Consumidor, entre outros locais via parceiros e sua disponibilidade. 

• desenvolver um banner digital relativo à ferramenta de cálculo e emissão de 
etiquetas online, a disponibilizar aos vários stakeholders parceiros do projeto, 
nomeadamente aos membros da NSP para que os profissionais do setor, com 
responsabilidades de emissão da etiqueta tenham mais um alerta par a existência 
desta ferramenta de utilização gratuita; 

• publicação de press-releases e artigos dedicados em meios de comunicação 
generalistas, impressos e digitais. Destaca-se em particular os meios de comunicação 
dos gabinetes de projeto e profissionais que atuem no mercado das soluções de 
aquecimento.  

Vão ainda encetar-se esforços junto dos parceiros, nomeadamente com as agências de energia 
regionais e locais e com as associações de defesa do ambiente, no sentido de divulgar o projeto nas 
suas redes de comunicação e apresentar o projeto Label Pack A+ em iniciativas promovidas por estas 
entidades.  

Paralelamente são organizadas ações de formação dedicadas, no âmbito do plano de ação nacional, 
que visam:  

- apoiar os técnicos estatais com competências na implementação de legislação de etiquetagem e 
apoio ao consumidor no território nacional;  

- formar projetistas de sistemas de aquecimento 

- informar os profissionais de venda em contacto com o consumidor final  
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5.2 Instaladores 
A APISOLAR é a entidade responsável pela comunicação com os instaladores.  

Para tal irá:  

• divulgar o projeto através do seu site e pelas suas redes de comunicação; 

• disponibilizar informação e brochuras relativas à etiquetagem energética de produtos e 
sistemas de aquecimento em feiras e certames generalistas e da especialidade, 
nomeadamente nos certames CONCRETA e TEKTÓNICA;  

• realizar um workshop dedicado ao tema da etiquetagem energética de soluções de 
aquecimento, com especial enfoque do impacto da etiquetagem destas soluções no mercado 
solar térmico, tendo como público alvo o publico profissional, nomeadamente instaladores 
agregadores; 

• assegurar a divulgação do projeto nos meios de comunicação da especialidade, impressos e 
digitais, através de press-releases e artigos dedicados.  

As ações acima indicadas serão complementares às ações de formação dedicadas aos profissionais 
do setor, no âmbito do plano de ação nacional. 
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5.3 Consumidores 
A DECO é a entidade responsável pelo contato e informação com o consumidor Português.  

Para tal estão previstas as seguintes ações:  

• divulgar o projeto nos meios de comunicação generalistas, orientados para o consumidor 
final, através do envio de notas de imprensa/artigos. De destacar a participação das 
delegações regionais, através das colaborações com media locais e regionais; 

• divulgar o projeto através do seu site, seus canais institucionais, nomeadamente o site 
www.deco.pt e revista Proteste. A DECO irá também aproveitar a newsletter da campanha 
Energia Fantasma (PPEC) para divulgar o projeto; 

• disponibilizar na sede e 6 delegações regionais os materiais informativos, de âmbito 
generalista, produzidos no âmbito do projeto; 

• disponibilizar informação e materiais informativos nas feiras/eventos generalistas de âmbito 
nacional em que esteja presente (exemplos: OVIBEJA / FEIRA NACIONAL DA AGRICULTURA / 
EXPOFACIC / FATACIL); 

• realizar duas sessões de esclarecimento sobre a etiqueta energética dos equipamentos de 
aquecimento, direcionadas para os consumidores em geral; 

• realizar um questionário online junto dos consumidores, relativamente à aquisição e critérios 
de escolha dos equipamentos de aquecimento; 

• realizar um VoxPop com entrevistas junto dos consumidores, relativamente à introdução da 
nova etiquetagem e do seu impacte em termos da aquisição de novos equipamentos. 

 

http://www.deco.pt/�
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6 Calendário 
 

 

Publico Alvo/Atividade Responsável DE A set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18
Profissionais no mercado das soluções de aquecimento

página web no site da ADENE mar/15 fev/18
workshops (evento generalista de energia)

brochuras e outro material out/15 dez/17
banner digital sobre ferramenta nov/15 dez/17

press-releases e artigos generalistas imp/digital set/15 fev/18
Instaladores 

página web no site da APISOLAR mar/15 fev/18
workshop (foco energia solar térmica)

brochuras e outro material nov/15 nov/17
press-releases e artigos especialidade imp/digital set/15 fev/18

Consumidores
página web no site da DECO mar/15 fev/18

press-releases e artigos meios consumidor set/15 fev/18
brochuras e material informativo nas delegações DECO nov/15 nov/17

brochuras e material informativo em feiras mar/15 nov/17
sessões públicas de esclarecimento abr/16 mai/17

questionário online nov/15 mar/16
Vox POP fev/17 jun/17

ADENE

APISOLAR

DECO
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7  Atividades já Desenvolvidas 

7.1 Páginas web dos parceiros 

7.1.1 Página web ADENE 
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7.1.2 Página web APISOLAR 
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7.1.3 Página web DECO 
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Noticia no facebook da DECO PROTESTE 
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7.2 Noticias em meios de comunicação  

                          

Noticias no site Renováveis Magazine a 1/10/2015 e Portal Energia Online a 27/09/2015 
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Noticia no site da revista Edifícios e Energia a 27 de Setembro de 2015 

 

Noticia no site da revista Construção Magazine a 26 de Setembro de 2015 
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