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Atraente
Atraente significa que um dos objetivos deste projeto
é melhorar a consciência dos consumidores quando
se trata de bons comportamentos nas suas casas. Um
conjunto de soluções baseadas em TIC fornece
informações personalizadas e atraentes sobre o uso
energético, o ambiente interno, a saúde e o estilo de
vida. Tudo isso acontece por exemplo por uma
plataforma de gamificação, realidade virtual, energia
e modelagem 3D. A atratividade fica refletida em
alguns elementos dos recursos desta gamificação.

Aceitável
Aceitabilidade refere-se à abordagem centrada no
usuário do Triple-A Reno. Este projeto visa alcançar o
bom “funcionamento do motor da renovação, com o
utilizador final sentado no banco do condutor”.
TripleA-Reno envolverá vários usuários nos processos
de co-concepção e manterá um fluxo de comunicação
constante entre consumidores e desenvolvedores para
garantir um design de produtos centrados nas pessoas.

Acessível
Acessível significa que, utilizando as ferramentas de
suporte à decisão do TripleA-Reno (por exemplo,
através de modelos de negócios dinâmicos e
centrados nos consumidores), os usuários podem
adaptar as renovações enquanto tomam decisões
mais informadas, economicamente falando. Em
TripleA-Reno a accessibilidade reflete a ideia do
modelo de negócio, redução de custos para o
utilizador e a ideia holística de “consumidor no centro”.
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TripleA-Reno é um projeto financiado pela UE, iniciado no
mês de Maio de 2018 e que estará finalizado em Abril
de 2021. Aproveitando os resultados dos projetos
europeus anteriores, o TripleA-Reno concentra-se
maioritariamente nas exigências dos consumidores e
utilizadores finais. A equipa do projeto trabalha para
alcançar uma melhor qualidade ambiental e saúde
interna dos inquilinos, por meio de renovações de energia
praticamente nulas.
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Tendo em conta os resultados de vários projectos
europeus relevantes, o TripleA-Reno tem por meta
atingir um conjunto de objetivos qualitativos
mensuráveis específicos.

Promover modelos de negócios centrados nos novos
consumidores e utilizadores finais e ferramentas de
apoio à decisão, utilizando desempenhos baseados
em evidências que facilitem o processo da tomada
de decisões.

Melhorar o desempenho da renovação profunda
através de um controlo de qualidade melhorado,
suportado pelo DPC (desenvolvimento profissional
contínuo) e pela formação, fazendo face à cadeia de
valores numa abordagem multidisciplinar “cross-trade”.

Objetivos
Fornecer aos consumidores e utilizadores finais
projetos de renovação profunda com informações
atraentes, compreensíveis e personalizadas de
desempenhos verdadeiros anteriormente realizados.

Demonstrar os benefícios e as soluções, baseadas em
evidências em casos de demonstração ao vivo.

Para lançar os nossos resultados numa escala
europeia mais alargada, o TripleA-Reno envolveu
grupos de interesses europeus e associações de
cúpula.

