
Diretrizes EnergyPlus 

Os EnergyPlus orientações, com base em ampla experiência do PNUD no domínio do acesso à 

energia sustentável, serve como um kit de ferramentas para o planejamento, concepção, 

execução, acompanhamento e avaliação de programas de acesso à energia que promovem os 

usos produtivos de energia para a melhoria subsistência. Expandir o acesso à energia a preços 

acessíveis, de confiança, moderno e sustentável precisa para aumentar a produtividade 

agrícola, estimular atividades de negócios e criar novas oportunidades de emprego. Também é 

fundamental para a prestação de serviços essenciais, tais como na saúde, educação, água, 

saneamento e segurança. Estes, por sua vez contribuir para melhorar a igualdade de género e 

reforço da resistência em direção choques e desastres induzidos económico e ambiental, 

incluindo aqueles exacerbado pelas alterações climáticas. O objetivo global da abordagem 

EnergyPlus é o empoderamento dos pobres, homens e mulheres, com o objetivo de contribuir 

para o desenvolvimento humano sustentável e a redução da pobreza global.    

As Diretrizes EnergyPlus foi desenvolvido para ajudar os planejadores e formuladores de 

políticas, profissionais do desenvolvimento, organizações da sociedade civil, instituições 

financeiras e empresas comerciais, instituições de pesquisa e outros. Ele também fornece 

orientações sobre como podem colaborar.       

Os sete componentes essenciais apresentados nas Diretrizes concentram em ambas as 

intervenções energéticas e não energéticas dos programas EnergyPlus. Esses componentes são 

projetados para reforçar as capacidades de planeamento e tomada de decisão informada, 

impulsionar a mudança através de liderança e estimular os mercados e 

investimentos. As Diretrizes incentiva movendo para além de mudanças de comportamento de 

curto prazo, através da criação de conscientização entre os governos e os prestadores de 

serviços de energia e estabelecer sistemas de apoio para as instituições e as partes 

interessadas para melhor cumprirem os seus mandatos e funções e colaborar de forma mais 

eficaz a longo prazo sobre a melhoria do acesso a energia e usos produtivos de energia. 

 

http://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/library/environment_energy/energyplu

s-guidelines.html 
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