REDE DE
PARCEIROS
O que é?
A rede de parceiros CLASSE+ é uma iniciativa da ADENE que reúne e promove o reconhecimento
público de entidades empenhadas em promover a eficiência energética nas suas atividades.

Quem pode participar?
Qualquer entidade pública ou privada, independentemente da sua natureza ou dimensão, desde
que possa dar um contributo efetivo e verificável para a promoção da eficiência energética no
âmbito das suas atividades, especialmente através do uso ou do incentivo ao uso da
etiquetagem energética de produtos.

O que significa?
Os membros da rede de parceiros CLASSE+ afirmam o seu compromisso de promover a eficiência
energética das suas atividades, bem como de influenciar nesse sentido as decisões e
comportamentos de colaboradores, parceiros, clientes, fornecedores e demais entidades com
quem se relacionem, usando prioritariamente a etiqueta energética como instrumento para o
efeito.

Quais as vantagens?
Entre as vantagens de ser membro da rede de parceiros CLASSE+ podemos destacar:
✓ A utilização da marca “CLASSE+. A eficiência tem classe” como elemento distintivo e
comprovativo do seu empenho na promoção da eficiência energética e sustentabilidade;
✓ Oportunidade para divulgação, nas atividades regulares de comunicação das ADENE, das
ações realizadas pela entidade e enquanto exemplos de boa prática na eficiência energética;
✓ Disponibilidade da ADENE1 para apoio técnico na identificação e concretização das ações de
promoção da eficiência energética propostas para manutenção da adesão;
✓ Descontos na inscrição em ações de formação específicas promovidas pela Academia
ADENE.

Qual o compromisso?
Os membros da rede comprometem-se em realizar, pelo menos, duas ações concretas e
verificáveis por ano relacionadas com a promoção da escolha e da utilização eficiente de

1

Até ao limite indicativo de 2h/ano, valor que pode atualizado em função da concretização de objetivos
acordados e resultados verificáveis.

equipamentos ou produtos com desempenho comprovado por etiqueta energética, sendo que
pelo menos uma dessas ações deve incidir sobre produtos CLASSE+.

Que ações devem os membros realizar?
As ações a realizar pelo membro aderente serão definidas em função do tipo de entidade e
poderão variar de acordo com as circunstâncias. A ADENE apoiará a entidade aderente na
identificação de possíveis ações, bem como na respetiva execução prática. Eis alguns exemplos:
✓

exigir a etiqueta energética (p.e. a etiqueta de janelas CLASSE+) e/ou uma determinada
classificação energética mínima em cadernos de encargos, na prescrição ou na aquisição de
bens e serviços;
✓ divulgar informação, junto de colaboradores, parceiros, utentes ou clientes, sobre a
etiquetagem e as vantagens da escolha de produtos com etiqueta energética;
✓ proporcionar ou incentivar à formação sobre eficiência energética, dos seus colaboradores
e/ou técnicos.
O que é preciso fazer para permanecer membro?
Anualmente, a entidade aderente deve enviar à ADENE uma nota com descrição das: 1) ações
realizadas no ano anterior e; 2) ações que se propõe a fazer no ano seguinte. Com a aprovação
dessa informação, a ADENE renova a adesão da entidade por mais um ano.

Como aderir?
A adesão é gratuita e feita mediante simples
acordo de parceria para este efeito,
passando a entidade aderente a constituir
referência nas ações de comunicação da
rede realizadas pela ADENE no âmbito das
suas atividades relacionadas com a
etiquetagem energética. Para pedir a
adesão, basta enviar e-mail para
classemais@adene.pt.
Com a formalização da adesão, receberá o
certificado de membro da Rede de Parceiros
CLASSE+.

