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Webinar europeu sobre os meios de financiamento para os cidadãos 

Os meios de financiamento para os cidadãos foi o domínio temático selecionado para 

o 2º Webinar do projeto C-Track 50, que se realizou no dia 9 de junho. O interesse 

pelos meios de financiamento por parte dos cidadãos está a crescer 

significativamente, conforme demonstrado pelos 130 participantes no evento. 

As experiências partilhadas pelos oradores proeminentes incidiram sobre as 

cooperativas de energia, crowdfunding ou o financiamento coletivo e o combo bond. 

Mais informações sobre o evento, incluindo as apresentações, e a sua gravação, estão 

disponíveis aqui. 

 
  

C-Track 50 na Semana Europeia das Regiões e Cidades 

No dia 14 de outubro, o projeto C-Track 50 uniu esforços com os projetos 

PROSPECT 2030 (Interreg) e E-Fix (H2020) para acolher uma sessão virtual de P&R 

no âmbito da Semana Europeia das Regiões e Cidades. Os parceiros do projeto 

convidaram dois peritos para discutir o papel das regiões no objetivo da UE em 

matéria de neutralidade carbónica: Przemyslaw Komarnicki, Professor catedrático 

no Fraunhofer Institute of Energy Systems and Infrastructures Research, e Michele 

Sansoni, consultor de projeto da Agência Executiva das Pequenas e Médias 

Empresas (EASME). 

Com mais de 50 participantes, a sessão foi bem-sucedida e abordou as várias 

vertentes do tema, das tecnologias ao financiamento, passando pela inclusão social 

e a aceitação. Leia o relatório completo aqui. 
 

Repositório de Conhecimento do C-Track 50 

Foi lançada uma nova ferramenta, o Repositório de Conhecimento do C-Track 50, para 

reforçar a informação e o conhecimento das cidades referente ao planeamento 

energético a longo prazo. Reconhecendo as dificuldades que as autoridades locais 

têm no acesso à informação referente ao planeamento de políticas em vigor, o 

Repositório de Conhecimento é um portal de disseminação importante dirigido aos 

municípios e a outras partes interessadas, com o intuito de informar sobre questões 

relacionadas com as aplicações de energias renováveis e de eficiência energética a 

nível local ou regional. Pode aceder a este portal aqui. As informações disponíveis nas 

línguas nacionais do C-track 50, estão disponíveis na página web do projeto. 

 

 

 

O projeto C-Track 50 é cofinanciado pelo 

Programa-Quadro de Investigação e 

Inovação da UE, Horizonte 2020, e visa 

mobilizar e apoiar as autoridades locais e 

regionais no planeamento energético e 

climático, a fim de alcançar a resiliência 

climática e a neutralidade carbónica até 

2050. 

O projeto está implementado em 11 países 

da UE, nomeadamente: Áustria, Croácia, 

França, Alemanha, Grécia, Hungria, Letónia, 

Polónia, Portugal, Roménia e Espanha. 

O projeto C-Track 50 aborda dois desafios 

principais: a falta de colaboração em vários 

níveis de governação no planeamento 

integrado para as políticas de energia e clima 

e a experiência limitada em toda a Europa no 

que se refere ao planeamento a longo prazo 

a todos os níveis de governação. 

Globalmente, o C-Track 50 contribuirá 

consideravelmente para os objetivos 

energéticos e climáticos da UE até 2030 e 

2050, promovendo a governação a vários 

níveis, apoiando as autoridades públicas na 

definição das prioridades das políticas 

energéticas a longo prazo e facilitando o 

planeamento energético local e regional. 

http://www.c-track50.eu/node/359
http://www.c-track50.eu/knowledge-repository


 

 

The C–Track 50 project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 

research and innovation programme under grant agreement no. 784974. 

 

www.c-track50.eu/  
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O que se passa nos países parceiros do projeto C-Track 50? 

A Cidade de Koprivnica e a Regional Energy Agency North, Croácia, venceram os 

prémios europeus de Excelência em Contratação Pública Sustentável e de 

Inovação. Neste contexto, os contactos efetuados tiveram como objetivo 

informar e envolver os intervenientes no mercado, nesta primeira parceria do 

género na Croácia, que foi positivamente avaliado pelo júri. O projeto focou-se 

numa extensa reconstrução de um jardim de infância pré-fabricado.  

O C-Track 50 apoiou o projeto durante a fase preliminar da análise técnica e da 

conceção de projetos. A reconstrução consistia não só em obras de renovação 

de tecnologias energéticas, mas também numa reconstrução completa do 

interior de edifícios.  
 

 

Riga Planning Region na Letónia, tem estado a colaborar com os seus municípios beneficiários na elaboração de uma aplicação 

relativa aos pontos de mobilidade. Neste contexto, foram organizadas reuniões com o Banco Europeu de Investimento (BEI) para 

discutir a candidatura da região à ELENA, estando em curso as alterações solicitadas no formulário da pré-candidatura. Tendo em 

conta que não existe experiência prévia com projetos ELENA na Letónia, este exercício representa uma experiência significativa para 

os parceiros regionais envolvidos no país. 

FAEN, Agência Regional de Energia das Astúrias em Espanha, concluiu o seu trabalho com os municípios 

beneficiários e finalizou os seus 10 planos de ação de energia sustentável e clima a longo prazo. Nestes 

planos e nos projetos resultantes, os municípios deram maior ênfase à renovação da rede de 

iluminação pública. A FAEN tem vindo a colaborar na elaboração das auditorias energéticas, dos 

documentos técnicos para os formulários de candidatura, dos documentos para os procedimentos de 

contratação pública, e tem vindo a prestar o seu apoio em todo o processo. 

A FAEN também se envolveu no planeamento de projetos com empresas de serviços energéticos (ESE), 

que realizam o investimento inicial e a gestão das instalações. Até agora, mais de 6 municípios 

asseguraram os fundos necessários provenientes das subvenções nacionais disponíveis.  

A Região de Wielkopolska na Polónia, tem colaborado com os seus municípios beneficiários selecionados prestando-lhes apoio na 

adaptação dos seus planos de ação de energia sustentável para uma economia de baixo carbono, em preparação para os PAESC 

(Planos de Ação para a Energia Sustentável e Clima), no horizonte a longo prazo. Foi também revisto os seus documentos de 

planeamento em termos da sua atualização e coerência multilateral, tendo em conta as questões relacionadas com as alterações 

climáticas. Entre as diferentes opções de implementação, foi dada especial atenção ao modelo de financiamento assegurado pelas 

Empresas de Serviços Energéticos (ESE), que até agora não é amplamente utilizado na Polónia, especialmente entre os municípios. 

AREAM, Agência Regional da Energia e Ambiente da Região Autónoma da Madeira, Portugal, tem vindo a apoiar o município do 

Funchal no âmbito do desenvolvimento da rede de postos de carregamento de veículos elétricos. Além disso, a Região Autónoma 

da Madeira é apoiada com soluções de reabilitação de edifícios residenciais, de forma a melhorar o desempenho energético e 

hídrico. 

Os trabalhos de apoio aos mais de 110 municípios beneficiários dos 11 países em todos os aspetos do seu planeamento da política 

energética e climática e do financiamento de projetos prioritários selecionados têm estado em curso. 

Mais notícias 

Fique atento às nossas novidades e eventos para as próximas atividades, webinars etc. organizados no seu país!! 

http://www.c-track50.eu/
https://twitter.com/CTrack50
https://www.linkedin.com/company/c%E2%80%93track-50/
http://www.c-track50.eu/news

