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As autoridades
locais e regionais
preparem o
caminho para um
futuro melhor

O QUE É A NEUTRALIDADE CARBÓNICA E CLIMÁTICA?

PORQUE SER NEUTRO EM TERMOS
CLIMÁTICOS?

A neutralidade das emissões de carbono significa emissões líquidas zero de dióxido de carbono (CO₂), o que significa que é quando existe um
equilíbrio entre as emissões de CO₂ e a remoção
do carbono da atmosfera num determinado período. Existem duas maneiras diferentes de atingir a
neutralidade carbónica, que funcionam em conjunto: reduzir as emissões antropogénicas de CO₂
e remover as emissões de CO₂.

O impacte das alterações climáticas no ambiente, nos ecossistemas e nos humanos já é evidente. Eventos meteorológicos extremos, como
secas, ondas de calor, cheias fluviais, incêndios
florestais, inundações e deslizamentos de terra
são cada vez mais frequentes em todo o mundo.
Outras consequências relacionadas incluem o
derreter do gelo glaciar e a subida do nível do
mar, a acidificação dos oceanos e a perda de
biodiversidade. Os humanos também são diretamente afetados, por exemplo, pelas condições
climáticas extremas que conduzem a ferimentos
e perda de vidas, e indiretamente (por exemplo, redução do rendimento das culturas, danos
nas colheitas, perdas na pecuária e danos nas
infraestruturas). Espera-se que estes impactes
se intensifiquem no futuro, com consequências
devastadoras.

Da mesma forma, para tornar "neutro em termos
climáticos" significa alcançar um equilíbrio de
emissões líquido zero, ou seja, reduzir as emissões de gases com efeito de estufa tanto quanto
possível e compensar as restantes emissões.
Não é possível eliminar totalmente as emissões de
dióxido de carbono para a atmosfera, no entanto,
quanto menor as emissões, mais fácil é garantir
que as emissões produzidas sejam totalmente
compensadas, por exemplo, através de sumidouros
naturais de carbono, como o solo, as florestas e os
oceanos. Por outro lado, como o carbono armazenado em sumidouros naturais pode ser libertado
para a atmosfera através dos incêndios florestais,
da alteração do uso dos solos ou de desflorestação, é essencial reduzir as emissões de carbono
para atingir a neutralidade climática.
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De acordo com o recente relatório especial do
Painel Intergovernamental para as Alterações
Climáticas (IPCC)¹, é evidente que o aumento da temperatura global deve ser mantido
abaixo dos 1,5°C em comparação com os níveis
pré-industriais, para evitar alguns dos piores
impactes climáticos e reduzir a probabilidade
de condições meteorológicas extremas. É essencial alcançar a neutralidade das emissões
de carbono em meados do século XXI e, por
sua vez, limitar ainda mais os impactes catastróficos das alterações climáticas. Portanto, é
necessária uma ação imediata e decisiva sobre
as alterações climáticas.

Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas, Aquecimento global de 1,5 ° C - Um Relatório Especial do
IPCC sobre os impactes do aquecimento global de 1,5 ° C acima dos níveis pré-industriais e as vias de emissão global
de gases com efeito de estufa, no contexto do reforço da resposta global à ameaça das alterações climáticas, do
desenvolvimento sustentável e dos esforços para erradicar a pobreza, 2019
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Arctic region

Mountain regions

Atlantic region

Mediterranean region

Continental region

Boreal region

Temperature rise much larger than
global average
Decrease in Arctic sea ice coverage
Decrease in Greenland ice sheet
Decrease in permafrost areas
Increasing risk of biodiversity loss
Some new opportunities for the exploitation of
natural resources and for sea transportation
Risks to the livelihoods of indigenous peoples

Increase in heavy precipitation events
Increase in river flow
Increasing risk of river and coastal flooding
Increasing damage risk from winter storms
Decrease in energy demand for heating
Increase in multiple climatic hazards

Increase in heat extremes
Decrease in summer precipitation
Increasing risk of river floods
Increasing risk of forest fires
Decrease in economic value of forests
Increase in energy demand for cooling

Temperature rise larger than European
average
Decrease in glacier extent and volume
Upward shift of plant and animal species
High risk of species extinctions
Increasing risk of forest pests
Increasing risk from rock falls and landslides
Changes in hydropower potential
Decrease in ski tourism

Large increase in heat extremes
Decrease in precipitation and river flow
Increasing risk of droughts
Increasing risk of biodiversity loss
Increasing risk of forest fires
Increased competition between different water
users
Increasing water demand for agriculture
Decrease in crop yields
Increasing risks for livestock production

Increase in heavy precipitation events
Decrease in snow, lake and river ice cover
Increase in precipitation and river flows
Increasing potential for forest growth
and increasing risk of forest pests
Increasing damage risk from winter storms
Increase in crop yields
Decrease in energy demand for heating
Increase in hydropower potential
Increase in summer tourism

Coastal zones and regional seas
Sea level rise
Increase in sea surface temperatures
Increase in ocean acidity
Northward migration of marine species
Risks and some opportunities for fisheries
Changes in phytoplankton communities
Increasing number of marine dead zones
Increasing risk of water-borne diseases

Source: 		
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180905STO11945/infographic-how-cli			
			mate-change-is-affecting-europe
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Para se concretizar o Pacto Ecológico Europeu, é
necessário repensar as políticas existentes e conceber um conjunto de políticas, especialmente em:

O Plano para atingir a meta climática em 2030
de modo a reduzir as emissões de gases com
efeito de estufa em, pelo menos, 55% até 2030.

•

Uma Nova Estratégia da UE para a adaptação
às alterações climáticas para tornar a Europa
numa sociedade resiliente ao clima até 2050.
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Comunicação da Comissão, Acordo Verde Europeu, Bruxelas, COM(2019) 640 final
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O Pacto Europeu para o Clima, para envolver
efetivamente os cidadãos e as partes interessadas na ação climática.

O Pacto
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Europeu
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A Lei Europeia do Clima para introduzir uma
meta juridicamente vinculativa de emissões líquidas zero de gases com efeito de estufa até
2050.

Transformar a
economia da UE
para um futuro
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O Pacto Ecológico Europeu inclui um ambicioso
pacote de medidas que se concentram, entre
outras, na redução das emissões de gases com
efeito de estufa e no investimento em investigação e inovação. As primeiras iniciativas de
ação climática no âmbito do Pacto Ecológico
Europeu incluem:

igura 1: Os elementos do Pacto Ecológico Europeu²

Construir e renovar

O objetivo inicial da UE ao abrigo do Acordo de
Paris era reduzir as emissões de gases com efeito
de estufa em pelo menos 40% até 2030 em comparação a 1990. No entanto, reconhecendo que as
alterações climáticas são uma ameaça existencial
para a Europa, em 2019, a UE subscreveu o objetivo de alcançar a neutralidade climática até 2050,
em consonância com os objetivos do Acordo de
Paris. Para permitir que a UE avance para uma
economia neutra para o clima, a meta de redução
das emissões de gases com efeito de estufa para
2030 está atualmente a ser revista.

O Pacto Ecológico Europeu indica como tornar a
Europa o primeiro continente com impacte neutro
no clima do mundo até 2050. O objetivo do Pacto
é transformar a UE numa economia moderna, eficiente no aproveitamento dos recursos e competitiva, onde não exista emissões líquidas de gases
com efeito de estufa até 2050, e o crescimento
económico é desassociado da exploração dos recursos. Também visa proteger o meio ambiente e
a saúde humana e, paralelamente, garantir que a
transição para a neutralidade climática seja justa
e inclusiva e que ninguém nem nenhuma região
seja deixado para trás.
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Com o Acordo de Paris que entrou formalmente
em vigor a 4 de novembro de 2016, o primeiro tratado internacional juridicamente vinculativo sobre
as alterações climáticas, líderes de todo o mundo concordaram coletivamente que as alterações
climáticas são uma ameaça ao meio ambiente e à
humanidade, e que uma ação global era necessária
para travá-las. Como resultado, foi definida o limite
para o aquecimento global de 1,5°C, significativamente inferior aos 2°C esperados.

Mobilizar recursos para a
investigação e promover a inovação
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Políticas e Medidas
Relevantes

A neutralidade carbónica parece impossível até que seja alcançada
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As Autoridades
Regionais e Locais
Devem Liderar o
Caminho Para a
Neutralidade
Carbónica/Climática
O papel das regiões e das cidades na formulação
de políticas da UE tem sido amplamente reconhecido ao longo dos anos, uma vez que desempenham um papel crucial na implementação das
políticas da UE, mas também na gestão dos investimentos públicos. Além disso, a eficácia das
políticas da UE pode ser melhorada para incentivar
a participação dos governos regionais e locais no
processo de formulação de políticas da UE.
De acordo com o Conselho dos Municípios e Regiões da Europa (CEMR), uma organização que
representa os governos locais e regionais europeus, mais de 60% das decisões tomadas a nível
europeu têm um impacte direto nos municípios,
províncias e regiões, enquanto 70% a 80% dos
investimentos públicos na Europa são realizados
por autoridades locais e regionais. Como tal, é
evidente a importância crescente dos governos
locais e regionais europeus na economia e na vida
dos cidadãos.

Neutralidade carbónica/
climática
Parece impossível até
que seja alcançada
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Além disso, as autoridades regionais e locais são o
nível de governação mais próximo das populações
e das suas necessidades e exigências. Em teoria,
estão numa posição privilegiada, em relação aos
governos nacionais, para lidar com questões que
requerem conhecimento local e compreensão das
necessidades e prioridades locais, como o planeamento energético e a adaptação às alterações
climáticas. Também estão em melhor posição para
garantir que os cidadãos participem efetivamente
no processo de tomada de decisão que afeta o seu
dia-a-dia e na mobilização do público na imple-
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mentação de soluções de energia sustentável, ao
mesmo tempo em que atuam como catalisadores
para a mudança.
De acordo com o UN Habitat, as cidades consomem 78% da energia mundial e produzem mais de
60% das emissões de gases com efeito de estufa,
sendo os maiores setores contribuintes os edifícios,
a produção de energia elétrica e os transportes.
Isso faz das cidades uma prioridade para a ação,
enquanto a sua densidade urbana pode ser considerada uma mais-valia para reduzir a pegada de
carbono através de infraestruturas e planeamento
mais eficientes. As cidades também são particularmente vulneráveis às alterações climáticas, e
muitas cidades já estão a lidar com os impactes
adversos das alterações climáticas e os seus custos financeiros associados, como por exemplo a
reparação de danos nas infraestruturas devido a
tempestades, inundações e secas. Evidentemente, as alterações climáticas afetam diretamente
o governo subnacional, pelo que a mitigação e a
adaptação às alterações climáticas devem ser uma
prioridade a nível local e regional.
Por outro lado, as regiões e as cidades têm um papel fundamental na facilitação da implementação
de soluções sustentáveis em muitos setores, como
a produção de energias renováveis, a renovação
energética de edifícios, a gestão de resíduos e
água, a mobilidade e o ordenamento do território.
Reconhecendo o importante papel que podem
desempenhar, as regiões e os municípios estão
a desenvolver vários planos que traçam ações e
projetos que pretendem implementar, tais como:
•

Planos estratégicos.

•

Planos de mobilidade urbana sustentável.

•

Planos de ordenamento do território e de desenvolvimento urbano.

•

Planos de ação/Planeamento energético.

•

Planos de adaptação às alterações climáticas.

•

Planos de gestão de resíduos.

•

Planos de gestão dos riscos de inundações,
Planos de gestão da bacia hidrográfica, etc.
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As cidades e as regiões
estão no centro da transição para a
neutralidade carbónica
e precisam de avançar
e preparar o caminho
para 2050

O planeamento energético a nível local está a ser
fortemente incentivado através da iniciativa do
Pacto de Autarcas em Matéria de Clima e Energia Europa (CoM). Inicialmente lançado em 2008
na Europa, o CoM tem a ambição de reunir os
governos locais para se comprometerem voluntariamente a alcançar e exceder os objetivos da
EU em termos de clima e energia. Hoje em dia,
os signatários do CoM também apoiam uma visão
comum para 2050, que é acelerar a descarbonização dos seus territórios, reforçar a sua capacidade de adaptação aos impactes inevitáveis das
alterações climáticas e permitir que os cidadãos
tenham acesso a energia segura, sustentável e
acessível. A fim de transformar os compromissos
políticos em ações, os signatários do CoM comprometem-se a desenvolver um Plano de Ação para a
Energia Sustentável e Clima (PAESC) e, até à data,
mais de 10.500 municípios em toda a Europa são
signatários do CoM, com mais de 7.500 cidades
subsequentemente a desenvolver planos de ação.
Independentemente do formato e tipo de planos
energéticos e climáticos que as autarquias locais
e regionais desenvolvam, existem benefícios claros
no seu desenvolvimento e implementação, uma
vez que aceleram a descarbonização do território.
A implementação destes planos não só contribui
positivamente para atingir as metas nacionais e
subnacionais de energia e clima, mas também garante o desenvolvimento sustentável das comunidades locais e apoia a inclusão social, a inovação
e o crescimento económico. Para além de orientar
as cidades e regiões na mitigação e adaptação às
alterações climáticas, estes planos podem também
garantir que a transição para uma economia de
baixo carbono traga novas oportunidades para
as empresas locais, criação de mais empregos locais, novas perspetivas de capacitação, melhores
infraestruturas e fundos, bem como garantir a segurança e a independência energética.
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Definir Uma Visão
Para 2050

O caminho da descarbonização até 2050 começa
com a atribuição de funções e responsabilidades
e prossegue com a compreensão do contexto local, estabelecendo a visão e ganhando um forte
compromisso para implementar um plano mutuamente aceite. Estas etapas são partes essenciais
para uma estratégia de descarbonização e devem
anteceder a implementação de ações e projetos.

COMPROMETER-SE
COM A VISÃO

DESENVOLVER A
VISÃO ESTRATÉGICA
COMPREENDER O
CONTEXTO LOCAL

ESTABELECER UM QUADRO DE
ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS
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Quadro de
Elaboração de Políticas
Desenvolver e implementar um plano de energia
e clima a longo prazo é um processo desafiante e
moroso que tem de ser planeado e gerido sistematicamente. Requer a colaboração e coordenação
de vários departamentos da administração das
autoridades locais e regional. A fim de garantir o
seu sucesso, também requer a colaboração e o
apoio das organizações externas, das partes interessadas e do público.

Dicas práticas para a criação de um
processo colaborativo
•

•
•

•

•

Identificar os principais impulsionadores da
colaboração (definir os benefícios e o valor
acrescentado da colaboração).
Definir o âmbito da colaboração e criar expectativas realistas sobre o que ela pode oferecer.
Construir confiança e estabelecer um canal
de comunicação aberto entre os vários níveis
de governação – comunicar regularmente e de
forma transparente.
Incentivar as formas tradicionais de comunicação (reuniões face to face), pois muitas vezes
são mais eficazes para encorajar as pessoas a
trabalharem juntas de uma forma verdadeiramente colaborativa.
Formalizar a colaboração, se relevante (por
exemplo, assinar Acordos de Colaboração e
Memorandos de Entendimento).
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Equipa central de descarbonização
Uma estrutura organizacional clara e a atribuição de responsabilidades são pré-requisitos para
o desenvolvimento bem-sucedido, mas também
para a implementação de um plano de energia e
clima a longo prazo. Portanto, as autoridades locais e regionais devem atribuir responsabilidades
a departamentos específicos com as competências adequadas, bem como recursos financeiros
e humanos suficientes para a implementação das
ações descritas nos planos.
Sempre que já tenham sida criadas estruturas organizacionais para outras atividades relacionadas
(por exemplo, uma equipa de implementação do
Pacto de Autarcas estabelecida dentro da autoridade pública), a responsabilidade de desenvolver,
implementar e monitorizar o plano de ação a longo
prazo pode ser atribuída a esta estrutura. Quando
essa estrutura não existe, recomenda-se a formação de uma equipa central de descarbonização.
A equipa central da descarbonização deve ser responsável pela implementação de todas as fases do
processo de descarbonização. O papel principal
da equipa deve ser de facilitar o processo, desde
a compreensão do contexto local, a formulação da
visão, a avaliação da tendência, a projeção e coordenação da implementação das ações, o acesso a
recursos, a supervisão do envolvimento das partes
interessadas e do público e a monitorização e a
avaliação da implementação do plano.
É fundamental que os membros da equipa tenham
diferentes conhecimentos e capacidades e que a sua
função seja bem definida e clara para garantir uma
forte apropriação do processo. Como tal, os membros da equipa podem ser de vários departamentos
e unidades da autoridade pública, tais como do departamento técnico, do departamento do ordenamento do território, do departamento financeiro, do
departamento da mobilidade e do departamento da
contratação pública. Isso garantirá que o plano se
concentre nas necessidades reais do território a partir
de múltiplas perspetivas setoriais e se baseie nas políticas e ações locais ou regionais existentes. Também
ajudará a realizar uma abordagem coordenada para
lidar com a mitigação e a adaptação às alterações
climáticas, beneficiando das interdependências para
maximizar a eficiência e prevenir compensações.
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É igualmente importante que as ações incorporadas nos planos a longo prazo sejam também
integradas noutros planos e iniciativas geridos por
outros departamentos relevantes da autoridade
local, e que sejam concretizadas sinergias entre as
ações. Portanto, o envolvimento dos vários departamentos e sectores na equipa é uma mais-valia.

A governação multinível traz vários benefícios,
ajudando as autoridades locais e regionais a:
•

Garantir a coerência entre os planos – um processo colaborativo pode ajudar a vincular os
planos e as políticas a nível nacional, regional
e local.

Além disso, as lacunas nas competências técnicas
e de gestão dentro da equipe devem ser reconhecidas e abordadas, por exemplo através de formações. Em suma, a equipa deve desenvolver a sua
capacidade técnica para analisar, formular e implementar os planos de mitigação e de adaptação
às alterações climáticas e, por sua vez, capacitar a
autoridade local ou regional no desenvolvimento
das suas capacidades técnicas.

•

Desenvolver visões claras e consistentes – a
partilha de conhecimentos e ideias pode permitir a criação de visões ambiciosas e realistas,
ao mesmo tempo que leva em consideração as
realidades e as necessidades locais.

•

Partilhar experiências, competências e conhecimentos – a capacitação das autoridades públicas pode facilitar a replicação de boas práticas
e de ações inovadoras e conjuntas.

•

Estabelecer condições de financiamento mais
favoráveis – a parceria com outras autoridades
pode proporcionar condições mais seguras e
estáveis para atrair investimentos.

•

Combinar recursos, competências e técnicas
– através das diferentes competências, técnicas de planeamento e recursos que podem ser
combinados, facilitando o processo de transição, por exemplo, partilhando a carga de trabalho para projetar e implementar atividades
conjuntas ou aproveitando as economias de
escala através de contratação pública conjunta.

•

Comunicar de forma mais eficaz – definir os
objetivos de forma colaborativa garante que
as mensagens sejam harmonizadas (evitando
a confusão).

•

Estabelecer estruturas consistentes de monitorização e de registos – agilizar a monitorização e registos garante que os planos sejam
monitorizados de forma mais coerente a vários
níveis de governação.

Por último, as autoridades poderão também querer
criar um steering committee da política climática,
composto por decisores políticos locais ou regionais para dar orientação estratégica e ajudar a
garantir o apoio político necessário ao processo.

Governação multinível
A equipa central de descarbonização deve adotar os princípios da Governação Multinível (MLG)
e prosseguir a colaboração com as autoridades
públicas a todos os níveis de governação, para
projetar e entregar planos e ações de forma mais
eficaz. Isso deve incluir a colaboração vertical (ou
seja, cooperação entre as autoridades nacionais,
regionais e locais) e a colaboração horizontal (por
exemplo, cooperação entre os diferentes municípios, mas mais importante, entre outras entidades
públicas locais dentro do território, tais como serviços municipais de eletricidade e os serviços de
saneamento básico).

19

Guia para alcançar a Neutralidade Carbónica até 2050

Projeto participativo e implementação
Para alcançar a neutralidade carbónica ou climática,
as autoridades locais terão de coordenar e implementar uma série de ações complexas incorporadas
nos planos de energia e clima que contam com a
participação de várias partes interessadas. Por exemplo, a atualização da iluminação pública depende da
participação do setor privado se esta estiver financiada e prestada através de uma parceria público-privada. Além de poderem apoiar a implementação
das ações, as partes interessadas também podem ser
influenciadas pelas ações e o envolvimento das partes
interessadas pode ajudar a estimular as alterações
comportamentais necessárias para complementar as
ações técnicas.
Por outro lado, os cidadãos vivem e trabalham nas
cidades, por isso têm opiniões, visões e preferências
sobre como a sua cidade e as suas infraestruturas podem ser melhoradas e, consequentemente, melhorar
a sua qualidade de vida. Como tal, devem participar
no processo de conceção e tomada de decisão para
tornar a sua cidade ou região mais verde e neutra em
carbono. Além disso, os cidadãos também são consumidores, portanto, podem conduzir a transição para a
neutralidade climática fazendo escolhas de estilo de
vida que minimizem a sua pegada de carbono.

Dicas práticas para envolver as partes
interessadas e o público no desenvolvimento de planos a longo prazo
•
•

•
•

•

•

•
•

Envolver ativamente as principais partes interessadas
e o público, incluindo as partes interessadas do setor
privado, da sociedade civil e da comunidade local,
é crucial para o planeamento e implementação de
planos energéticos e climáticos a longo prazo. Os cidadãos e as principais partes interessadas devem ser
capacitados para participar ativamente nas diferentes
fases do processo de descarbonização, especialmente
na formulação e implementação de ações. Ao fazê-lo, as decisões e ações irão retratar as necessidades
locais e responder melhor aos desafios locais. Um
processo aberto e colaborativo garantirá uma transição justa e inclusiva para a neutralidade carbónica ou
climática, com uma distribuição justa de benefícios.
Por último, a formulação de políticas participativas
ajuda a estabelecer um amplo consenso e melhorar a
qualidade, aceitação, eficácia e legitimidade do plano
de energia e clima a longo prazo. Paralelamente, ajuda
a garantir a aceitação duradoura, a viabilidade e o
apoio das ações incorporadas no plano.
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Estabelecer um processo de colaboração
aberto e construir confiança.
Explicar os benefícios da descarbonização
(por exemplo, aumenta a atratividade do
território para empresas e pessoas, estimula o desenvolvimento económico, reduz
os custos de energia das famílias e das
empresas, melhora o ambiente urbano, a
qualidade de vida e a saúde das pessoas).
Comunicar os benefícios de estar ativamente envolvido no processo da transição.
Facilitar a colaboração, incentivando a
abertura, a compreensão mútua e a liberdade de expressão de diferentes pontos
de vista.
Orientar as discussões e as consultas para
os aspetos qualitativos do plano (ou seja,
a visão e os diferentes tipos de ações em
consideração).
Lidar com os debates e conflitos como
parte do processo de colaboração e como
uma oportunidade de argumentação.
Procurar o consenso sobre os elementos-chave do plano.
Manter o processo participativo aberto
para o futuro (por exemplo, ao reformular o
plano ou ações específicas).

Consequentemente, o primeiro passo é desenvolver uma estratégia de comunicação e divulgação que defina a forma como o poder local e
regional chegará aos seus grupos-alvo, às partes
interessadas e a outros atores locais importantes.
As atividades que a estratégia irá abranger deverão manter as partes interessadas e o público
informados e motivados ao longo do processo de
transição, mas também dar visibilidade às ações
que estão a ser implementadas e aos resultados
alcançados. Mais especificamente, é importante
comunicar os benefícios das ações de mitigação
e adaptação às alterações climáticas, como os
impactes positivos que estes têm no bem-estar e
na qualidade de vida dos cidadãos e em tornar as
cidades mais habitáveis e atrativas. Isto ajudará a
aliviar as preocupações dos cidadãos e das partes
interessadas e incentivará a sua participação.
Posteriormente, a participação ativa das partes
interessadas e dos cidadãos pode ser através de
várias formas. As autoridades locais e regionais
devem desenvolver uma estratégia para envolver
as partes interessadas para delinear as diferentes
formas de envolvimento dos atores locais e regionais e dos cidadãos, adaptando-as de acordo com
os interesses, importância e influência das partes
no processo de transição, bem como de acordo
com as diferentes fases do processo em si.
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Nível de envolvimento

Envolvimento e meios de
comunicação

Informação e educação

Brochuras, newsletters,
website, redes sociais, publicações impressas, notas
de imprensa, campanhas
informativas, exposições.

Informação e feedback

Centro de aconselhamento,
eventos públicos, teleconferências, inquéritos e
questionários, sondagens,
ferramentas visuais (por
exemplo, ferramentas SIG
que mostrem o desempenho energético das várias
áreas ou o risco hidrogeológico).

Participação e
auscultação

Workshops, mesas-redondas e outros eventos
participativos, reuniões
de auscultação, fóruns,
demonstração-piloto de
tecnologias e soluções,
consultas públicas (por
exemplo, proposta de
plano).

Envolvimento alargado
(codesenvolvimento
e coimplementação)

Grupos/comités consultivos,
grupos de trabalho, laboratórios de vida/cocriação.

Compreender o
Contexto Local

Análise do contexto local para o
desenvolvimento de um plano local
de energia e clima em Espanha
•

É importante compreender o contexto local ao
conceber e implementar planos de energia e clima a longo prazo, pois cada município ou região
enfrenta diferentes desafios e tem diferentes necessidades e pontos fortes. Também é importante
identificar todas as principais partes interessadas
e levar em consideração as políticas e planos locais e regionais existentes.

•

Características locais
O primeiro passo é identificar as características
e circunstâncias locais que podem moldar a visão
de um futuro neutro em carbono. Isso inclui, entre outros, a geografia do território, o ambiente
local, a demografia, a situação socioeconómica,
a indústria, a história, os regulamentos locais e
regionais e o mercado de energia. As características locais diferentes e únicas podem introduzir
complexidades ou mesmo desafios para a descarbonização do território, pelo que estes devem
ser cuidadosamente considerados na formulação
do plano global. Além disso, é preciso avaliar as
possíveis interligações, uma vez que estas podem
criar oportunidades ocultas, mas também barreiras
que podem afetar o caminho da descarbonização.
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•

O Principado de Astúrias, em conjunto
com a administração regional, as associações empresariais, os sindicatos e outras
partes interessadas importantes, analisou
os efeitos que os planos a longo prazo em
geral e a transição energética em particular terão na região. Foi um passo muito importante porque a região tem uma
grande tradição de extração de carvão,
com a produção de eletricidade baseada
principalmente em combustíveis fósseis
(carvão) e um setor industrial muito poderoso e dependente de energia.
Da análise surgiu a necessidade de desenvolver uma Estratégia Energética Regional, que tenha em conta os objetivos e
os critérios estabelecidos a nível nacional,
mas também a particularidade da região
de forma a permitir que a transição energética se torne uma oportunidade, não só
para a energia e para a melhoria do meio
ambiente, mas também em termos de
criação de atividades e emprego.
Ao mesmo tempo, e de forma coordenada,
uma vez que a Asturias Energy Foundation
colabora com diferentes níveis de governação, está em curso o trabalho com as
administrações locais. Especificamente,
inclui desenvolver ou apoiar o desenvolvimento dos Planos de Ação de Energia
Sustentável e Clima, bem como a definição de projetos específicos de melhoria
energética, alinhados com as políticas
energéticas regionais e nacionais e com
o Plano Nacional Integrado de Energia
e Clima. Como tal, o plano desenvolvido
tem em consideração o contexto local e,
em particular, a utilização do carvão para
a produção de eletricidade nas Astúrias.

As partes interessadas
O envolvimento das partes interessadas relevantes é um fator crítico de sucesso tanto para moldar uma visão ambiciosa e realista, mas também
para desenvolver e implementar um plano a longo
prazo. O mapeamento minucioso das partes interessadas é imperativo, para garantir que todas as
principais partes interessadas foram identificadas
e estarão ativamente envolvidas nas diferentes
fases da descarbonização.
O envolvimento dos diversos públicos de interesse
pode facilitar o processo de transição em diferentes partes da comunidade, enquanto as competências, os conhecimentos e as metodologias
podem ser consolidados sem custo, enriquecendo
o diálogo e a implementação de ações.
Devem ser consideradas as seguintes partes interessadas, entre outras: as autoridades públicas em
todos os níveis de governação, as organizações da
sociedade civil, as agências de energia, as empresas locais e as suas associações, a indústria local,
as instituições financeiras, as empresas de transporte público e privado, os fornecedores e concessionárias de energia, as empresas de construção
e promotores, as associações de consumidores e
os institutos de ensino superior.
Uma vez que a transição para 2050 afeta vários
setores, as diferentes partes interessadas identificadas anteriormente terão um nível variável de
interesse em contribuir e participar no processo
da descarbonização. Além disso, as partes interessadas também terão uma “influência” diferente no
processo, nomeadamente o poder de facilitar ou
impedir a conceção e a implementação de planos
a longo prazo. Portanto, esses elementos precisam de ser avaliados para cada parte interessada
poder mapeá-los melhor.
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Os seguintes passos podem ajudar no mapeamento e priorização das partes interessadas:
1. dentificar todas as partes interessadas possíveis, com ênfase nas partes interessadas cujos
interesses são afetados pela transição, cujas
atividades afetam a transição, que possuem e
controlam informações, recursos e conhecimentos necessários para formular e implementar
o plano e cuja participação e envolvimento é
necessária para uma implementação bem-sucedida do plano.
2. Avaliar o seu interesse nas diferentes fases do
percurso de descarbonização (para permitir a
comparação entre as partes interessadas, pode
ser atribuída uma pontuação).
3. Estudar o seu papel e influência no desenvolvimento e implementação do plano e ações a
longo prazo (da mesma forma, uma pontuação
pode ser atribuída).
4. Fazer uma estimativa do impacte do seu envolvimento (por exemplo, somando as pontuações
atribuídas anteriormente).
A importância das partes interessadas também
pode ser considerada na análise, ou seja, o grau
em que a conceção e a implementação do plano
não podem ser consideradas bem-sucedidas se as
necessidades, expectativas e questões das partes
interessadas não forem abordadas.
Depois de concluir uma análise completa, a matriz
de influência de interesses das partes interessadas abaixo pode ajudar as autoridades locais e
regionais a visualizar a avaliação do interesse (ou,
alternativamente, a importância) e a influência das
partes interessadas no processo de transição.
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Influência/Poder das partes interessadas

Figura: Matriz de influência de interesse das partes interessadas

Atender as suas
necessidades
Manter satisfeito

Ator-chave
Envolver-se de perto

Menos importante

Mostrar consideração

Esforço mínimo

Manter informado

Interesse das partes interessadas

Por sua vez, isto pode ajudar a definir o nível de
esforço que as autoridades locais e regionais devem empregar para envolver as diferentes partes
interessadas. No entanto, é igualmente importante
avaliar o interesse (ou a importância) e a influência
das partes interessadas nas diferentes fases do
processo de descarbonização, para melhor esclarecer os papéis das partes interessadas, mas
também para definir a participação ativa de cada
grupo de partes interessadas.

Participação Pública e
Planeamento Integrado para o Desenvolvimento Urbano Sustentável do Distrito na
Alemanha
A cidade de Freiburg, a fim
de abordar a premente escassez de habitação local,
desenvolveu o planeamento sustentável do distrito
de Rieselfield. O conceito
de Rieselfeld de 70 hectares de utilização mista
inclui uma elevada densidade de edifícios eficientes
em energia, boa ligação
de transportes públicos,
bem como uma composição
demográfica socialmente
mista e inclusiva. O desenvolvimento do conceito
foi baseado nas ideias e
necessidades dos governantes locais, arquitetos,
consultores, empresários,
promotores e cidadãos, sob
o prisma da sustentabilidade ambiental e social.
O distrito de “Rieselfeld”
mostra como as políticas
verdes podem ser operacionalizadas com eficácia a
nível local.

Para uma melhor compreensão do contexto local, é
essencial que os órgãos de poder local e regional
estudem os planos locais e regionais existentes,
especialmente aqueles que afetam as atividades,
as infraestruturas, o ambiente urbano e a energia
consumida no território. Existem vários tipos de
planos setoriais e intersectoriais a nível local e
regional, os mais comuns e relevantes para o planeamento climático e energético são descritos
abaixo. A integração desses planos em planos de
energia e clima a longo prazo garante sinergias
entre as ações planeadas e evita as sobreposições.
Planos de Ação para a Mobilidade			
Urbana Sustentável (PAMUS)
Um PAMUS é um plano estratégico que ajuda as
cidades a enfrentar os desafios e problemas relacionados com o transporte em áreas urbanas de uma
forma mais sustentável e integrada. Mais especificamente, esses planos promovem o desenvolvimento
equilibrado de todos os modos de transporte para
satisfazer as necessidades de mobilidade das pessoas e empresas nas cidades e nos seus arredores,
ao mesmo tempo que incentiva uma mudança para
a modos mais sustentáveis. O desenvolvimento de
um PAMUS é um processo estruturado onde são
definidas as políticas de mobilidade no contexto de
uma visão clara e metas mensuráveis para enfrentar
os desafios a longo prazo da mobilidade urbana. O
processo também procura garantir o envolvimento
das partes interessadas nas fases apropriadas e a
colaboração entre as áreas políticas e as autoridades relevantes. Os Planos são normalmente voluntários, embora sejam obrigatórios em alguns casos,
por exemplo na região da Catalunha, na Espanha,
e mais recentemente na Grécia, em municípios com
mais de 30.000 habitantes, enquanto em outros
países os PAMUS são obrigados a ter acesso específico a financiamento nacional ou regional.
Em geral, os PAMUS são importantes e devem ser
considerados ao elaborar planos para a energia e
clima a longo prazo. Mais concretamente, existem
sinergias e interligações claras entre as políticas
de mobilidade incluídas nos PAMUS e as ações
de mitigação e adaptação às alterações climáticas
para o setor dos transportes.
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Planos de Ação de Energia Sustentável		
e Clima (PAESC) e Planos				
de Ação de Energia Sustentável (PAES)

Planos locais e regionais existentes
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os PAESC e os PAES são planos que ajudam as cidades a conter a procura de energia no seu território e
a mitigar as alterações climáticas. Estes planos foram
desenvolvidos por cidades que aderiram voluntariamente à iniciativa Pacto de Autarcas, atualmente Pacto de Autarcas em Matéria de Clima e Energia Europa.
Um PAES descreve como uma cidade pretende atingir
sua meta de redução de CO2 até 2020, enquanto um
PAESC descreve como uma cidade pretende atingir
as suas metas de redução de CO2 até 2030. Ambos
incluem uma avaliação da situação atual, ou seja, um
Inventário das Emissões de Referência, definem os
objetivos e metas e descrevem as ações planeadas
juntamente com prazos, responsabilidades atribuídas
e impactes estimados. No entanto, os PAESC não se
concentram apenas na mitigação do clima (por exemplo, aumentando a eficiência energética e o aproveitamento de energia a partir das fontes renováveis),
mas também abordam a adaptação às alterações
climáticas, incluindo uma Avaliação de Risco e Vulnerabilidade e medidas de adaptação às alterações
climáticas a implementar.
Os PAESC e PAES são vitais a serem considerados na
elaboração de planos a longo prazo. Em particular, os
planos já incluem a avaliação de referência, bem como
ações de curto e médio prazo que as autoridades locais e regionais irão implementar ou já implementaram
para aumentar a eficiência energética e a produção
de eletricidade a partir das energias renováveis no
território. Assim, essas ações devem ser incorporadas
nos planos de energia e clima para 2050.
É de notar que, para além dos PAESC e dos PAES,
existe uma infinidade de diferentes planos energéticos e climáticos em toda a Europa desenvolvidos a
nível local e regional. Podem ser planos voluntários ou
planos exigidos pela legislação nacional. Esses planos
variam nos setores que abordam e na metodologia
utilizada para desenvolvê-los, mas são igualmente
importantes a serem considerados ao desenvolver planos para a energia e clima a longo prazo. Por exemplo,
na Grécia, as autoridades locais e regionais devem
desenvolver planos de desempenho energético para
os edifícios municipais e regionais e atualizá-los cada
dois anos, enquanto as regiões devem desenvolver
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planos de adaptação às alterações climáticas. Na
Alemanha, o desenvolvimento de planos municipais
de energia e clima é financiado pela National Climate
Initiative (em alemão: Nationale Klimaschutzinitiative
- NKI). Na Polónia, os municípios já desenvolveram
planos de economia de baixo carbono (PGNs) que
são cofinanciados por fundos nacionais e regionais.
Na Roménia, as autoridades locais preparam um Plano
de Melhoria da Eficiência Energética (Planul de Imbunatatire a Eficientei Energetice - PIEE).

Documentos de planeamento a nível
nacional e local usados para fornecer
dados aos planos de energia e clima
a nível local na Letónia

Planos de Gestão de Resíduos
Os Planos de gestão de Resíduos normalmente
visam proteger o meio ambiente e a saúde humana,
prevenindo ou reduzindo a produção de resíduos
e minimizando os impactes adversos da gestão,
da recolha, da valorização e da eliminação dos
resíduos. Estes planos permitem que as autoridades públicas avaliem a situação existente no seu
território (por exemplo, resíduos produzidos por
fluxo de resíduos), definam objetivos e estratégias
adequadas para colocar em prática e identifiquem
as medidas necessárias para implementar. Nos
termos da Diretiva relativa aos resíduos, os Estados-Membros devem preparar planos nacionais de
gestão de resíduos, ao passo que em alguns países
esta obrigação é transferida para as autoridades
regionais ou locais. Por exemplo, os planos regionais de gestão de resíduos na Itália e os planos
locais e regionais na Grécia são obrigatórios.
No geral, a gestão eficiente de resíduos pode reduzir as emissões de gases com efeito de estufa
dos aterros, bem como das frotas, dos materiais e
da utilização de energia. Além disso, a prevenção e
a recuperação de resíduos (ou seja, como materiais
secundários ou energia) evita emissões em outros
setores da economia, como na energia e na silvicultura. Consequentemente, há benefícios claros
na revisão desses planos ao desenvolver planos
de energia e clima a longo prazo para garantir as
interligações.

Planos de ordenamento do território e 		
planos de desenvolvimento urbano
estes planos fornecem o enquadramento estratégico para o crescimento de uma cidade ou território, determinando as utilizações físicas do espaço que irão influenciar a forma como as pessoas
vivem e se movem. Os planos muitas vezes visam
alcançar a utilização eficiente da terra, prevenir
conflitos de utilização da terra e conter a expansão urbana, enquanto, paralelamente, preservam
os espaços verdes e abertos e salvaguardam os
recursos naturais. Embora estes planos não sejam
obrigatórios, as decisões de gestão da utilização
dos terrenos e do desenvolvimento urbano são
geralmente tomadas a nível local ou regional.
Os Planos de gestão territorial e de desenvolvimento urbano são importantes e devem ser considerados ao desenvolver um plano para a energia e
clima a longo prazo, pois podem ajudar a projetar
melhor as ações de adaptação climática, a fim de
aumentar a resiliência e prevenir consequências
das alterações climáticas, como inundações, secas,
escassez de água e stress térmico.
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um plano estratégico define a visão e os objetivos locais e regionais, identifica as áreas prioritárias para os residentes e negócios locais e
descreve como o território planeia enfrentar as
mudanças contínuas a nível regional, provincial
e global. Serve de roteiro para o desenvolvimento de planos táticos, para a conceção de ações
para atingir os objetivos e para determinar como
os recursos devem ser investidos. Estes planos
abrangem frequentemente diversos setores, como
o planeamento urbano, a mobilidade, a gestão e
produção de energia, os edifícios, a agricultura, a
gestão de resíduos, o desenvolvimento económico
e o turismo.
Os planos estratégicos a nível local podem fornecer dados para os planos climáticos e energéticos
a longo prazo, uma vez que geralmente incorporam
ações-chave que o poder local ou regional planeia implementar a curto, médio ou longo prazo,
que podem contribuir para ações de mitigação e
adaptação às alterações climáticas.
Finalmente, dependendo do país e da região, outros planos setoriais podem estar disponíveis e relevantes e devem ser considerados ao projetar planos de energia e clima a longo prazo, como planos
que focam a agricultura, o turismo, os transportes,
a proteção ambiental e a prevenção de desastres
naturais. Por exemplo, uma lei foi recentemente
promulgada na Grécia que exige que os municípios
de grande e média dimensão desenvolvam Planos
de Carregamento de Veículos Elétricos para definir
pontos de carregamento acessíveis ao público e
lugares de estacionamento para promover a mobilidade elétrica.

Os documentos de planeamento a nível nacional e local existentes na Letónia foram revistos e integrados nos planos de energia e clima
a nível local desenvolvidos pelos municípios e
apoiados pelo projeto C-Track 50. Estes incluem:
• Documentos de planeamento a nível local:
estratégias de desenvolvimento sustentável, programas de desenvolvimento, planos
de ordenamento territorial.
• Documentos de planeamento a nível nacional: o plano nacional de energia e clima
para 2030 e o roteiro para a neutralidade
carbónica 2050.

26

Planos estratégicos a nível local
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Desenvolver a
Visão Estratégica
As direções estratégicas do caminho de descarbonização de uma região ou município precisam
ser cuidadosamente definidas para garantir o desenvolvimento de um plano integrado de energia
e clima a longo prazo. Assim, é fundamental estabelecer uma visão de descarbonização clara e ambiciosa, mas também realista. O sucesso da visão
depende da compreensão do contexto local, da
identificação de todas as principais partes interessadas e da consideração adequada das políticas,
planos e regulamentos existentes a todos os níveis.

"A visão sem ação é meramente
um sonho. A ação sem visão é
apenas passar o tempo.
Mas a visão com a ação pode
mudar o mundo.” Joel Barker
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Política/regulamento
A meta de redução das emissões da UE para 2030
é atualmente de 40%. Mais recentemente, o Parlamento Europeu apoiou a neutralidade climática até
2050 e um objetivo de redução das emissões de
60% até 2030 (em comparação com os níveis de
1990), que é um objetivo mais ambicioso do que a
proposta da Comissão de 55% e o objetivo atual de
40%. Os Membros do Parlamento Europeu pedem à
Comissão que estabeleça uma meta provisória adicional para 2040, a fim de garantir o progresso em
direção ao objetivo final.

Tendo uma visão clara do quadro político e regulamentar, as autoridades locais e regionais podem
avaliar melhor as oportunidades, os constrangimentos e os desafios a ultrapassar. Por exemplo,
podem ser identificadas restrições obsoletas que
as autoridades podem rever para facilitar o processo de descarbonização. Outro exemplo é o dos
subsídios diretos e indiretos aos combustíveis fósseis, que devem ser eliminados até 2025, o mais
tardar, na UE. Isto significa que as autoridades locais e regionais não podem beneficiar ou criar tais
subsídios (por exemplo, substituir antigas caldeiras
ineficientes por outras mais eficientes).

Embora a política da UE em matéria de energia e
clima articule as políticas e regulamentos nacionais
dos Estados-Membros, estas podem variar entre os
países. Por exemplo, dos cinco países da UE que já
definiram a meta de neutralidade climática na lei, a
Suécia pretende atingir as emissões líquidas zero
até 2045, enquanto a Dinamarca, França, Alemanha
e Hungria até 2050. Como as políticas nacionais
são a base para as estratégias locais e regionais,
é importante que as autoridades obtenham uma
compreensão clara da atual política nacional e do
quadro regulamentar, que afeta o processo de descarbonização e pode definir limites para as ações e
atividades em consideração. Portanto, é essencial
ter em atenção:
•

Metas nacionais, regionais e locais definidas (incluindo metas específicas definidas por setor, por
exemplo, energia, resíduos e água) nas políticas
e regulamentos.

•

O quadro jurídico (licenciamento e autorização,
procedimentos de contratação pública, procedimentos de serviços e obras públicas, restrições
ambientais, considerações históricas e culturais,
etc.) que podem afetar a implementação das
ações.
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Relatório do projeto C-Track 50
report: Onze relatórios de países
analisam o processo de planeamento de energia

Desenvolvimento da visão
A visão de uma autoridade local e regional define
a direção que ela quer tomar. Expressa claramente
o compromisso político da autoridade e transmite
uma mensagem forte aos cidadãos e às partes
interessadas sobre como o território pretende se
desenvolver no futuro, abrindo caminho para investimentos substanciais em áreas urbanas, infraestruturas e edifícios.
Globalmente, a visão de uma cidade ou região
deve ser ambiciosa, mas também realista. Deve
estar em conformidade com a visão da UE de se
tornar neutra em termos climáticos até 2050, mas
também de se tornar resiliente ao clima. Deve também incorporar as necessidades e expectativas da
comunidade local, portanto, idealmente, deve ser
desenvolvida em colaboração com as suas partes
interessadas.

Este relatório pode ser um recurso valioso
para obter informações sobre os regulamentos e políticas a vários níveis de governação
em onze países europeus. Mais especificamente, isto inclui:
• Análise dos principais objetivos nacionais
para a energia e clima até 2030 e 2050 e
uma análise das relações entre a UE e as
autoridades nacionais (procedimentos instituídos para cumprir os objetivos da UE).
• Análise do procedimento de definição
de metas a nível nacional nestes países
europeus.
• Análise do processo de elaboração dos
planos nacionais de política energética e climática (juntamente com o papel
e envolvimento dos governos locais e
regionais no processo de planeamento
nacional).
• Descrição das interações de atores importantes de vários níveis de governação
com as autoridades nacionais.
• Análise das funções e responsabilidades
(de ministérios, departamentos e institutos nacionais relacionados, tais como
agências nacionais de energia).
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Desenvolvimento da visão a nível
local na Alemanha
•

•

•

Em 2019, o conselho municipal de Constança aprovou por unanimidade a resolução sobre a emergência climática. A fim
de dar à proteção do clima a maior prioridade prometida na resolução, além das
medidas organizacionais básicas, foram
tomadas as decisões iniciais sobre temas
e projetos relevantes para o clima.
Ao longo do ano foi elaborado um conjunto de medidas. Para ter os recursos
necessários não só em termos de pessoal e organização, mas também financeiramente, o orçamento para as alterações climáticas também foi aprovado no
final de 2019.
O público, bem como as escolas, as
empresas e outras partes interessadas
locais têm estado fortemente envolvidas,
não apenas em atividades de envolvimento, mas também através do registo do
progresso contínuo.

Objetivos e metas
Uma vez estabelecida uma visão, é necessário traduzi-la em objetivos e metas mais específicos, inclusive para os diferentes setores em que o poder
local ou regional pretende atuar. Comparando-as
com a situação local atual, as ações necessárias
para atingir os objetivos pretendidos podem ser
mais bem identificadas.
Em geral, as metas e objetivos definidos devem
ser SMART, nomeadamente:
•

Específico – ou seja, bem definido, focado e
detalhado, delineando claramente o que deve
ser feito, como deve ser feito e quem o está a
fazer.

•

Mensurável – adoção de indicadores específicos para garantir que o progresso para atingir
a meta possa ser monitorizado (kWh, investimento, % de redução, etc.).

•

Atingível – ou seja, viável e atingível dentro do
prazo proposto e dados os recursos disponíveis
(por exemplo, orçamento e recursos humanos).

•

Relevante – em particular para concretizar a
visão do poder local e regional.

•

Duração determinada – ou seja, com um prazo
ou cronograma definido.

território, definindo os impactes desejados (mesmo
que sejam impactes adversos evitados, que podem
ser difíceis de medir). Este último também deve ser
integrado nos planos de desenvolvimento em curso
e nas estratégias setoriais existentes, bem como
nas medidas de mitigação às alterações climáticas.
De acordo com o Roteiro Europeu de Baixo Carbono, é necessário que a UE alcance a redução
das emissões de gases com efeito de estufa de
pelo menos 80% até 2050 (comparativamente aos
níveis de 1990) para cumprir a meta global de
2°C. Da análise efetuada, esta redução é tecnologicamente possível e economicamente viável e,
neste sentido, as autoridades locais e regionais
deverão assumir este desafio e procurar reduzir
as emissões de gases com efeito de estufa no seu
território em, pelo menos, 80% até 2050.

Comprometer-se
Com a Visão
O caminho para a descarbonização é longo e requer apoio e recursos contínuos. É um compromisso significativo para qualquer autoridade local e
regional.
Os decisores e os políticos podem desempenhar
um papel fundamental neste processo. Podem colocar as prioridades de descarbonização no topo
da agenda política e instigar a revisão das políticas
e da legislação para que facilitem a implementação de ações incluídas no plano de energia e clima
a longo prazo. Podem ainda apoiar o processo
de aprovação das ações de execução ou de candidaturas a financiamento, bem como assegurar

que o orçamento municipal ou regional seja afeto
ao financiamento da conceção, implementação e
acompanhamento das ações.
Consequentemente, deve ser promovido um forte
apoio político para garantir o sucesso do plano,
desde a conceção até a implementação e monitorização. Este apoio pode ser sustentado através
da aprovação do plano de energia e clima a longo
prazo pelo conselho municipal ou regional (ou órgão de decisão equivalente). Em alternativa, um
compromisso formal do conselho municipal pode
ser suficiente para estabelecer o processo a longo
prazo.

Além disso, as autoridades locais e regionais devem também definir metas intermedias para garantir que a cidade e a região estejam no bom
caminho para cumprir os seus objetivos a longo
prazo. Estes marcos intermédios também ajudarão
os políticos e decisores locais a entender melhor o
nível de ambição necessário para alcançar a neutralidade carbónica e climática até 2050, a fim de
influenciar e formular melhor as estratégias, planos
e ações futuras.

Além disso, as metas e os objetivos precisam de
ser ambiciosos, a fim de garantir que a neutralidade carbónica e climática seja alcançada, e claros
para que todos os entendam.
Portanto, um plano de ação para a energia e clima
a longo prazo deve conter uma referência clara
aos objetivos e metas de mitigação e adaptação
definidos. Mais especificamente, deve incluir uma
meta de redução das emissões de gases com efeito de estufa (%), mas também metas de poupança
de energia e de produção de energia. Além disso,
as metas específicas por setor seriam benéficas.
Por outro lado, os objetivos de adaptação devem
abordar claramente as vulnerabilidades e riscos do
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Transformar a
visão em Ação

Para se realizar com eficácia qualquer visão de
descarbonização, as regiões e os municípios
precisam de definir claramente a situação de
referência no seu território, identificar as ações
apropriadas para implementar e, em seguida,
conceber, implementar, monitorizar e avaliá-las.

Implementar as
ações

As cidades e as regiões devem desenvolver planos
de ação que abrangem todas estas atividades,
para garantir uma transição suave e eficiente.
Como tal, o plano deve incluir, no mínimo, os seguintes elementos:
•

A visão, os objetivos e as metas da autoridade local ou regional.

•

Uma descrição das características locais,
juntamente com as interdependências do plano
com outras políticas e planos nacionais, regionais e locais.

•

A avaliação da situação de referência que
inclui um inventário das emissões de gases
com efeito de estufa/dióxido de carbono para
identificar as principais fontes antropogénicas
de emissões e uma avaliação dos riscos e das
vulnerabilidades às alterações climáticas para
identificar e avaliar os riscos e os setores vulneráveis.

•

Ações de mitigação e de adaptação que a
autoridade local ou regional irá implementar,
juntamente com as ações que requeiram o esforço coletivo dos cidadãos, das empresas locais
e de outras partes interessadas.

•

O processo de implementação que incorpora as principais fases a serem seguidas, os
potenciais mecanismos de financiamento para
explorar e as formas de envolver as diferentes
partes interessadas e a sociedade civil.

•

A monitorização dos resultados e a avaliação das ações para quantificar a sua eficácia e
posteriormente ser considerado na revisão do
Plano de Ação.

Conceber as ações
Estabelecer a visão

Monitorizar e
avaliar as ações

Definir a base de
referência
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Os fatores importantes que contribuem para o desenvolvimento de um plano de descarbonização
bem-sucedido incluem: a disponibilidade e análise
de dados precisos, uma investigação aprofundada
sobre as perspetivas tecnológicas, o contexto local
integrado nas ações e uma estrutura de governação
robusta.
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Dado que os planos energéticos e climáticos para
a neutralidade carbónica e climática incorporam
atividades a curto prazo, mas também a médio e a
longo prazo, é importante que sejam tratados como
documentos “vivos”. Assim, é necessário rever regularmente os planos para garantir o cumprimento das
metas a longo prazo e que os avanços tecnológicos,
as alterações dos quadros regulamentares e outros
desenvolvimentos relevantes sejam considerados,
para que os planos não se tornem obsoletos.

•

Existem vários guias e ferramentas detalhados
disponíveis que ajudam as autoridades locais e
regionais a desenvolver esses planos. Por exemplo:

•

•

O Centro Comum de Investigação da Comissão
Europeia (European Commission’s Joint Research
Centre) desenvolveu um Guia para os signatários
do Pacto de Autarcas em Matéria de Clima e
Energia Europa (CoM) sobre 'Como desenvolver
um Plano de Ação para a Energia Sustentável
e Clima (PAESC)' que inclui informações sobre
o processo PAESC, conhecimentos para a elaboração do Inventário das emissões de gases
com efeito de estufa e de avaliações de risco e
vulnerabilidade, bem como as medidas e políticas
que podem ser implementadas a nível local.

Ambicioso

A fim de incentivar o desenvolvimento de competências na abordagem dos desafios da implementação da política energética a nível local e
regional, a UE apoiou a criação de mais de 250
agências de energia locais e regionais em toda a
Europa (através dos programas SAVE e Intelligent
Energy Europe). De acordo com a ManagEnergy,
uma iniciativa europeia lançada em 2002 que
ajuda as agências de energia regionais e locais a
se tornarem líderes na transição energética e aumentar os investimentos para a energia sustentável nas regiões e cidades, conta atualmente com
mais de 350 agências de energia na Europa.
As agências de energia normalmente prestam
assistência às autoridades locais e regionais no
desenvolvimento dos planos de energia e clima,
bem como contribuem para a implementação
das políticas de energia sustentável e apoiam a
implementação de projetos. As agências de energia também promovem a eficiência energética, a
incorporação de energias renováveis e os transportes sustentáveis.
O apoio prestado pelas agências de energia é
fulcral, uma vez que as autoridades locais e regionais muitas vezes não dispõem de conhecimentos,
experiência ou recursos humanos suficientes para
desenvolver os planos climáticos e energéticos.
Além disso, as agências de energia têm a visão
da situação atual, especialmente sobre os problemas e desafios a nível local que precisam de
ser enfrentados. Portanto, as agências de energia
podem ajudar os municípios e as regiões a desenvolver planos de boa qualidade, ambiciosos, mas
também realistas, e subsequentemente facilitar
sua implementação.
Através do seu papel de promotores de projetos,
consultores e mediadores entre as autoridades
públicas, as agências de energia estão numa
posição única no apoio à transição energética nas
suas regiões e cidades.

Definir objetivos e implementar ações que
evoluem iterativamente em direção a uma
visão ambiciosa

Inclusivo

C40 desenvolveu, entre outros recursos e ferramentas úteis, um documento de orientação para
a realização de uma avaliação dos riscos das
alterações climáticas em consonância com os
requisitos do Pacto de Autarcas Global e de C40
Cidades, bem como uma ferramenta Sistema de
Informação e Relatório de Inventário à cidade
para gerir e reportar os dados do inventário das
emissões de GEE da cidade.

poder local, as partes interessadas e as
comunidades (em particular aos grupos
marginalizados) em todas as fases de
planeamento e implementação

Justo
Procurar soluções que abordem de forma
equitativa os riscos das alterações climáticas e
compartilhem os custos e benefícios da ação em
toda a cidade

•

O ICLEI (ICLEI – Local Governments for Sustainability) desenvolveu, entre outros recursos e
ferramentas úteis, um guia para ajudar as cidades
a definir metas baseadas na ciência até 2030
e 2050, e um enquadramento da neutralidade
climática.

Abrangente e integrado
Realizar ações de adaptação e mitigação
de forma coerente em uma gama de
setores da cidade, bem como apoiar as
iniciativas regionais mais amplas e a realização de prioridades de nível superior de

•

O Pacto de Autarcas - Europe Office e a European Environment Agency desenvolveram em
conjunto a Ferramenta de Apoio à Adaptação
Urbana (Urban Adaptation Support Tool) que
orienta o utilizador através dos passos necessários a desenvolver e implementar uma estratégia
de adaptação e fornece valiosos materiais e ferramentas de orientação.

O Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (UN-Habitat) publicou "Os
Princípios Orientadores para o Planeamento da
Ação Climática na Cidade" que analisa os passos típicos no processo de planeamento da ação
climática na cidade à luz de um conjunto de princípios aplicáveis globalmente, juntamente com
material complementar.

governação quando possível e apropriado

Relevante
Proporcionar benefícios locais e apoiar
as prioridades de desenvolvimento local

Acionável
Propor ações económicas que possam ser
implementadas de forma realista pelos
atores envolvidos, dados os mandatos, o
financiamento e as capacidades locais

Baseado em evidências

O Pacto de Autarcas Global (GcoM) desenvolveu
um quadro comum de informações (CRF) para
agilizar os procedimentos de medição e de registo e garantir um planeamento, implementação
e monitorização robusto para a ação climática.

Refletir o conhecimento científico e a
compreensão local, e usando avaliações
de vulnerabilidades e de emissões e outras contribuições empíricas para informar
a tomada de decisão

Transparente
e verificável
Seguir um processo de tomada de decisão aberto e definir metas que podem
ser medidas, relatadas, verificadas de
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Agências de energia auxiliando
na transição para a neutralidade
climática a nível local e regional

Princípios orientadores para o Plano
de Ação Climática para a cidade

Envolver os vários departamentos do

•

•

O Protocolo Global para os Inventários de Emissões de Gases com Efeito de Estufa à escala comunitária, Global Protocol for Community-Scale
Greenhouse Gas Emission Inventories (GPC) oferece às cidades e aos governos locais um enquadramento robusto, transparente e globalmente
aceite para identificar, calcular e relatar de forma
consistente os gases com efeito de estufa nas
cidades.
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Além disso, existem várias organizações que
apoiam as autoridades locais e regionais no desenvolvimento de planos, tais como Coordenadores
do CoM, Apoiantes do CoM e agências de energia.

forma independente e avaliadas
Guia para alcançar a Neutralidade Carbónica até 2050

Avaliação da Situação de Referência
Essencial para compreender quais os setores que
contribuem para as alterações climáticas e até que
ponto é fundamental priorizar e desenhar ações
para mitigar as alterações climáticas. Por outro
lado, compreender a probabilidade de futuros riscos climáticos e os potenciais impactes dos riscos
nas cidades, espacialmente e por setor, é fundamental para melhor priorizar e projetar ações de
adaptação e de resiliência às alterações climáticas. Assim, é vital uma avaliação sólida da situação
de referência em termos de energia e emissões de
gases com efeito de estufa, bem como dos riscos
climáticos, das vulnerabilidades e dos setores de
políticas afetadas.

Inventário de emissões de GEE
O desenvolvimento de um inventário de emissões
de gases com efeito de estufa (GEE), permite a
identificação das principais fontes antropogénicas
de emissões por setor no território local e regional.
Também ajuda a definir metas específicas, priorizar
ações e monitorizar os progressos na consecução
dos objetivos. Ao desenvolver um inventário de
gases com efeito de estufa, as autoridades locais
e regionais devem:
•

•

38

Guia para alcançar a Neutralidade Carbónica até 2050

Considerar cuidadosamente o ano da situação
de referência para o inventário, que é o ano de
referência contra o qual a meta de redução de
emissões será comparada. Os compromissos
da UE para reduzir as emissões dos GEE referem-se ao ano de 1990, enquanto o ano de
referência na Decisão de Partilha de Esforços
da UE é 2005. Normalmente, recomenda-se
que as autoridades locais e regionais escolham
um destes como ano de referência, no entanto,
o ano de referência de metas locais anteriores,
bem como a disponibilidade de dados suficientemente abrangentes e confiáveis ao longo do
tempo, devem ser cuidadosamente consideradas.
Selecionar uma metodologia adequada, que
esteja alinhada com os compromissos existentes (por exemplo, signatário do Pacto de
Autarcas) ou intenção. Isso geralmente define
o âmbito das emissões consideradas. Por exemplo, com base nas atividades, uma das abordagens mais utilizadas pelas autoridades locais
na Europa inclui as emissões que ocorrem devido ao consumo de energia no território da
autoridade urbana, seja diretamente (queima
de combustível) ou indiretamente (consumo de
eletricidade e calor / frio). Ao escolher a metodologia, deve ser considerada a disponibilidade
de dados locais, por exemplo, avaliar se existem dados fiáveis relativos às atividades para

o setor dos transportes no território ou apenas
dados relativos às vendas de combustível. Outras considerações metodológicas importantes
incluem, quais os gases com efeito de estufa a
incluir (por exemplo, apenas emissões de CO2
ou emissões de CO2, CH4 e N2O) e quais os
fatores de emissão a utilizar (fatores de emis-

são locais ou fatores de emissão nacionais /
UE / globais padrão, como o IPCC (2006) e os
fatores de emissão padrão do CoM disponibilizados no Guia).
•

Identificar todas as fontes de emissão no território que sejam significativas, bem como outros setores de atividade em que o poder local
ou regional pretenda intervir, e quantificar o
consumo de energia, a geração de energias
renováveis e as emissões. Normalmente, recomenda-se que as autoridades locais e regionais
incluam, no mínimo, os edifícios (principalmente
edifícios habitacionais, comerciais e municipais
ou institucionais) e os transportes (por exemplo, transporte municipal, público e privado e
comercial, incluindo diferentes modos de transporte, como rodoviário, ferroviário e off-road).

•

Identificar a probabilidade, intensidade e horizonte temporal dos principais perigos no território, levando em consideração as tendências
históricas, a situação atual e os cenários futuros com base nas evidências científicas disponíveis até 2050. A variabilidade na exposição
ao perigo em todo o território também deve
ser reconhecida, e as especificidades locais e
regionais que podem contribuir para agravar as
consequências de um perigo climático específico devem ser compreendidas.

•

Documentar com prudência a metodologia,
os pressupostos, as informações e as fontes
de dados utilizadas na avaliação da situação
de referência para facilitar a monitorização do
plano de ação e quaisquer futuras revisões.
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Observatórios de energia e de gases
com efeito de estufa a nível regional
Vários observatórios de energia e de gases
com efeito de estufa foram criados na Europa para ajudar no planeamento energético a
nível local e regional.
A maior parte destas estruturas é apoiada
pelas autoridades públicas e integrada em
organizações regionais existentes, como
as agências de energia. As atividades dos
observatórios são geralmente mito diversificadas, embora normalmente recolham, analisem e forneçam dados relativos à energia,
muitas vezes gratuitamente, para melhorar
o conhecimento sobre a região, em termos
de sua pegada energética e carbónica. Para
facilitar a recolha e a troca de dados, os
observatórios formam uma forte colaboração
com as principais autoridades públicas, bem
como com as empresas de serviços públicos,
os fornecedores e distribuidores de energia.
Além disso, os observatórios ajudam a avaliar os progressos na realização dos objetivos locais e regionais e avaliar o impacte das
diferentes ações e políticas implementadas,
quantificando e monitorizando o consumo de
energia e as emissões de gases com efeito
de estufa. Alguns observatórios também
fornecem conhecimentos especializados e
aconselhamento no desenvolvimento das políticas e no processo de tomada de decisão,
por exemplo, identificando oportunidades
de ação. Em certos casos, a qualidade do ar,
os efeitos sociais, económicos ou ambientais
também são avaliados.
Energee-Watch é a rede europeia de organizações que trocam conhecimentos e experiências na recolha, monitorização e divulgação de dados relativos ao clima e à energia
a nível local e regional.

Avaliação dos riscos e das
vulnerabilidades

Facilitar a avaliação da situação de
referência

Atualizar as avaliações da situação
de referência na Polónia

Uma avaliação dos riscos e das vulnerabilidades às
alterações climáticas ajuda a determinar a natureza e a extensão dos riscos climáticos, analisando
os potenciais riscos e avaliando a vulnerabilidade
das pessoas, propriedades, dos meios de subsistência e do ambiente e, subsequentemente, ajuda
a priorizar as medidas de adaptação. Ao desenvolver a avaliação, as autoridades locais ou regionais
devem selecionar uma metodologia apropriada,
considerando os compromissos e as aspirações
existentes, juntamente com os recursos e os dados disponíveis. Por exemplo, uma abordagem espacialmente explícita baseia-se em modelos de
impacte climático para produzir mapas de perigo,
pelo que os municípios mais pequenos podem precisar de utilizar uma abordagem mais simples para
avaliar as suas vulnerabilidades e riscos climáticos,
como uma avaliação baseada em indicadores.

•

Globalmente, a avaliação da situação de referência pode ser facilitada por:

•

Identificar claramente os departamentos municipais que estarão envolvidos na avaliação,
incluindo as funções e responsabilidades específicas dos funcionários envolvidos.

•

Considerar os compromissos locais e regionais
existentes e a disponibilidade de dados ao discutir e definir o quadro metodológico que será
utilizado para a avaliação.

•

Envolver ativamente as principais partes interessadas no processo de avaliação da situação
de referência para entender corretamente o
sistema urbano de várias perspetivas (e fontes
de dados) e garantir uma avaliação pragmática
das emissões, dos riscos locais e das vulnerabilidades.

Os dez municípios apoiados pelo projeto
C-Track 50 na região de Wielkopolska já tinham planos de economia de baixo carbono
(PGN), que estavam em linha com os requisitos do Pacto de Autarcas para um Plano
de Ação para a Energia Sustentável. Os
documentos PNG foram atualizados, considerando novos dados disponíveis e dados
relacionados com a adaptação às alterações
climáticas. Mais especificamente, foram
recolhidos e tratados os dados estatísticos e
desagregados a partir das faturas de energia, dos repositórios de dados, das bases de
dados criadas por municípios e fornecedores
de energia e dos serviços públicos. Além
disso, foram cuidadosamente consideradas
as informações e os dados incluídos num
projeto nacional dedicado ao desenvolvimento de planos de adaptação às alterações climáticas em 44 cidades da Polónia.

Definir funções
e responsabilidades

Definir o quadro
da metodologia

Envolver ativamente
as principais partes
interessadas

Os municípios que já avaliaram a situação de referência dos planos existentes, por exemplo, planos
para 2020 e 2030, devem rever a sua avaliação,
especialmente se existirem mais dados precisos,
e complementar a sua avaliação com os dados
relativos aos novos setores incluídos no plano de
descarbonização.
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Ações e
Medidas

Criar ações

Ao definir as ações a implementar até 2050, as
autoridades locais e regionais devem analisar as
conclusões da avaliação da situação de referência
e explorar diferentes soluções de descarbonização, a fim de identificar as que são mais relevantes
para o contexto local e ajudá-las a cumprir a sua
visão estratégica.

•

Avaliar a provável mudança até 2050 nas
emissões de gases com efeito de estufa do
território se não forem tomadas mais medidas
climáticas (isto é, devido às alterações na população, económica e sectores de energia) e
às alterações de frequência, gravidade e escala de todos os riscos climáticos significativos
identificados.

•

Mapear os pontos fortes e as fraquezas de
cada sector, juntamente com as diferentes
soluções que podem ser utilizadas para cada
sector (avaliá-las em termos de pertinência,
disponibilidade de tecnologia e recursos, maturidade técnica, disponibilidade de fundos e
opções de financiamento, etc.).

Ao definir e conceber as ações locais e regionais,
as autoridades devem:

•

•
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Considerar as ações destinadas a incorporar
para todos os sectores que possuam uma elevada pegada de carbono, incluindo todos os
sectores do inventário de emissões e todos os
sectores identificados como vulneráveis às alterações climáticas no âmbito da avaliação dos
riscos e das vulnerabilidades. O aquecimento
e o arrefecimento dos edifícios, da indústria
e das empresas, bem como o transporte de
pessoas e mercadorias, representam a maior
parte da energia consumida num território e
dos gases com efeito de estufa emitidos, pelo
que as ações devem concentrar-se nestes sectores.
Considerar como alavancar as estratégias locais, regionais, nacionais e sectoriais existentes,
planos e ações que se centrem na mitigação
e adaptação das alterações climáticas, ou
que sejam complementares a isso, apesar de
se concentrarem noutras áreas políticas. Isto
reforçará os esforços de redução do carbono e
ajudará a resolver melhor os riscos climáticos
a curto, médio e longo prazo, ao mesmo tempo que ajudará a prevenir as compensações, o
fraco impacte dos efeitos e a má adaptação.

Avaliar o impacte das ações (por exemplo,
poupanças de energia, produção das energias
renováveis, poupanças das emissões de gases com efeito de estufa/dióxido de carbono
e poupanças de custos para ações de mitigação e o resultado alcançado para medidas
de adaptação climática) para garantir que as
metas definidas são cumpridas e que os riscos
e as vulnerabilidades identificados são abordados, bem como explorar as oportunidades de
financiamento e mecanismos de financiamento
disponíveis.

•

Estabelecer metas intercalares para rever e
monitorizar o impacte das ações de forma mais
eficaz. Isto é especialmente importante para
cumprir os objetivos a longo prazo e implementar as ações que têm uma longa duração.

•

Estimar os recursos necessários (por exemplo,
financeiros, humanos), incluindo os custos relacionados com a execução das ações para a
autarquia local e cidadãos/partes interessadas,
e identificar fontes de financiamento adequadas.

•

Definir o organismo responsável pela implementação de cada ação, bem como os indicadores-chave para monitorizar os progressos.

•

Desenvolver um cronograma aproximado para
as ações, priorizando as ações mais económicas em primeiro lugar, nomeadamente as ações
com maior relação entre o custo de investimento e a redução das emissões. Isto garantirá
que o território beneficie das ações mais cedo
e que os riscos mais urgentes sejam primeiro
abordados, construindo dinâmica e demonstrando vitórias rápidas.
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O desenvolvimento de planos de ação a
nível local em França
Em França, os municípios com mais de 20.000
habitantes, são obrigados a desenvolver um plano
de ação para a energia sustentável e clima. Estão
disponíveis orientações para a compreensão, desenvolvimento e implementação desses planos, incluindo
boas práticas e metas quantificadas. A maioria dos
territórios estabeleceu objetivos compatíveis com os
objetivos nacionais e regionais. Alguns deles, como
por exemplo os territórios energéticos positivos, estabeleceram objetivos mais ambiciosos.
No que diz respeito à elaboração dos planos no
âmbito do projeto C-Track 50, foram desenvolvidos
inventários das emissões de situação de referência
para os municípios da região de Auvergne-Rhône-Alpes, utilizando dados fornecidos pelo observatório
regional da energia, que incluem os perfis do clima,
da qualidade do ar e da energia, a nível local.
Posteriormente, a AURA-EE desenvolveu uma estratégia baseada nos resultados da análise e formulou os planos de ação a longo prazo. Os objetivos
estratégicos e operacionais foram definidos e comunicados a todas as principais partes interessadas
identificadas da área. Os planos de ação definiram
as medidas a implementar pela autarquia e pelos
diversos atores socioeconómicos, de forma a atingir
progressivamente os objetivos definidos. As medidas
abrangem vários departamentos, tais como: planeamento urbano, mobilidade, gestão e produção de
energia, edifícios, agricultura, gestão de resíduos,
desenvolvimento económico, turismo, sensibilização
e comunicação, e assentam em ações identificadas
a partir de planos locais, regionais e nacionais existentes. Os objetivos definidos cumprem os objetivos
nacionais definidos na lei de transição energética e
foram ajustados de acordo com os pontos fortes e
fracos do território. Para cada ação, foi especificada
pela AURA-EE:
• O impacte em termos de produção de energias
renováveis, poupança de energia e redução de
gases com efeito de estufa.
• Os custos dos investimentos.
• Os impactes económicos para o território em
termos de criação de postos de trabalho.
Além da elaboração dos planos de ação, foi definido
um mecanismo de monitorização e avaliação para
medir o impacte dos planos na execução dos objetivos traçados.

Facilitar a conceção das ações
De modo geral, a seleção e a conceção das
ações podem ser facilitadas através:
Da identificação clara dos departamentos municipais que estarão envolvidos na seleção e conceção das ações, incluindo as funções e responsabilidades específicas dos funcionários públicos
envolvidos.

Definir funções e
responsabilidades

Da identificação dos riscos e desafios, mas também os pontos fortes e as oportunidades numa
fase inicial, bem como guias e ferramentas úteis
para orientar o processo de planeamento energético.
Da revisão das tecnologias disponíveis e a sua
adequação e potencial aplicação em sectores
prioritários.
Do envolvimento ativo das principais partes interessadas e o público no processo de planeamento
energético, por exemplo com a organização de
workshops para discutir ações propostas e com o
lançamento de consultas públicas para auscultar
as opiniões de cidadãos, empresas, organizações
privadas e outras administrações públicas sobre
o plano. Isso ajudará a fomentar ações locais e,
por sua vez, garantirá a colaboração dos cidadãos
e das partes interessadas na implementação das
ações.
Como já foi referido, vários municípios e regiões
da Europa desenvolveram um plano ou uma estratégia em matéria de energia (e clima, em alguns
casos) para 2020 ou 2030. Estas autoridades devem atualizar os planos existentes ou desenvolver
novos planos, caso necessário, para assegurar que
o objetivo de descarbonização para 2050 é viável.

Analisar as tecnologias disponíveis e a
sua adequação

Identificar os riscos
e desafios, pontos
fortes e
oportunidades

Envolver ativamente
as principais partes
interessadas
e o público

44

Guia para alcançar a Neutralidade Carbónica até 2050

Apoio ao planeamento a longo prazo disponibilizado pela Hungria

Desafios e oportunidades específicos
para 2050

Na Hungria, é comum os municípios desenvolverem um Plano de Ação para a Energia
Sustentável, em resultado da adesão à iniciativa Pacto de Autarcas em Matéria de Clima
e Energia Europa, o que significa que têm
metas estabelecidas para 2030. O planeamento a longo prazo, nomeadamente a definição de metas e conceção de estratégias e
ações locais para 2050, não é comum, principalmente devido à falta de experiência, mas
também em alguns casos devido a prioridades políticas. As agências de energia, como
a LENERG, podem apoiar os municípios no
desenvolvimento de planos bem-sucedidos
para 2050 e assegurar que a governação
multinível seja introduzida nas fases de planeamento e implementação.
No âmbito do projeto C-Track 50, a LENERG
envolveu ativamente os governos locais, através de workshops, e apresentou os benefícios
do planeamento a longo prazo, incluindo o
que significa e como pode ser alcançado.
Posteriormente, a LENERG apoiou dez municípios no planeamento a longo prazo e ajudou-os a elaborar planos de política climática
e energética para 2050. Mais especificamente, a LENERG desenvolveu inventários de
emissões da situação de referência e prestou
informações e orientações às autoridades
locais sobre a definição de uma visão local
realista, bem como sobre as oportunidades
de financiamento disponíveis para investimento em projetos de proteção do clima,
além de Programas Operacionais. A LENERG
também partilhou práticas de sucesso para
o planeamento energético, incluindo práticas
do projeto C-Track 50, enquanto em paralelo
explicou aos autarcas e funcionários públicos
o que significa a governação multinível, como
pode ser benéfica para as autoridades locais
e como promovê-la.

Definir a neutralidade carbónica ou climática como
metas para 2050 não é suficiente para desencadear
as ações e medidas necessárias. As autoridades locais
e regionais precisam de clareza e informações sobre o
que a neutralidade carbónica ou climática realmente
significa para o território e como pode afetar as decisões e estratégias políticas a curto e médio prazo.
Planos claros a longo prazo de como alcançar uma
economia totalmente descarbonizada podem garantir
que o município ou região elaborará e implementará
políticas e ações locais eficazes que levarão à neutralidade carbónica ou climática.
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Os planos a longo prazo precisam de avaliar o que
significa a descarbonização para os setores individuais, a fim de informar as estratégias de negócios e
de investimento, as decisões de investimento privado,
bem como a conceção de incentivos e programas de
financiamento a nível local, regional e nacional. Em
particular, é necessário tomar decisões críticas sobre o
investimento a curto prazo, a fim de permitir a transformação de sectores-chave a longo prazo. Por exemplo,
a transformação do setor elétrico requer investimentos
substanciais em infraestruturas e redes de transporte
e distribuição, incluindo o armazenamento, com flexibilidade suficiente para acomodar o aumento da penetração de fontes de energias renováveis. Os atrasos
nos investimentos e os investimentos a curto prazo em
projetos pouco ambiciosos resultarão num bloqueio
de carbono e oportunidades perdidas, mas também
ativos perdidos resultantes dos efeitos das alterações
climáticas ou das respostas sociais e regulamentares
às alterações climáticas. Por exemplo, o gás natural é
considerado um importante combustível de transição,
uma vez que reduz as emissões de gases com efeito de
estufa quando comparado com o carvão. No entanto,
investir principalmente em gás natural irá dificultar os
investimentos em renováveis alternativas e criará uma
dependência do gás natural, agravado pela necessidade de investimentos mais drásticos e caros no futuro,
para se alcançar a neutralidade carbónica ou climática.
Portanto, compreender o caminho de descarbonização
e dividi-lo em ações a longo, médio e curto prazo é
fundamental para ajudar as autoridades públicas, as
empresas, os investidores e o público a fazer investimentos sólidos que acabarão por levar à neutralidade carbónica ou climática a longo prazo. Por outro
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lado, as ações incorporadas em planos a longo prazo,
precisam de ser realistas e exequíveis, mas ao mesmo
tempo ambiciosas para atingir as metas estabelecidas.
Ao selecionar e conceber as ações a incorporar nos
planos locais e regionais a longo prazo, as autoridades públicas devem:
Capacitar para dar o exemplo
As ações com foco no setor municipal ou regional
(ou seja, os edifícios, as instalações, os transportes, a
iluminação pública, as infraestruturas) normalmente
resultam em reduções baixas de emissões de carbono. No entanto, a conceção e implementação
de ações ambiciosas e inovadoras para melhorar o
desempenho energético do setor trazem múltiplos
benefícios. Demonstra que o poder local e regional
está empenhado em liderar o caminho e promover
uma maior aceitação e procura de soluções de eficiência energética e de energias renováveis. Em essência, incentiva as pessoas a implementar soluções
semelhantes e utilizar menos energia de forma mais
eficiente.
Promover o princípio da "Eficiência 		
Energética em primeiro lugar"
A eficiência energética é fundamental para alcançar
uma descarbonização profunda, uma vez que diminui
o consumo de combustíveis fósseis e as emissões
de poluentes. No entanto, tem de ser considerada
em primeiro lugar, antes de quaisquer investimentos
em combustíveis e infraestruturas de abastecimento.
Portanto, é imperativo que as autoridades demonstrem, promovam, mas também facilitem a eficiência
energética em todos os setores-chave para reduzir a
procura total de energia final no seu território. Além
das intervenções típicas de eficiência energética (por
exemplo, isolamento de paredes e telhados), também
devem ser facilitadas medidas mais suaves, como os
contadores inteligentes e termostatos que otimizam
a utilização de energia e o conforto numa casa.
Promover a utilização de fontes de		
energia renováveis
É importante maximizar a eficiência na utilização dos
recursos renováveis para alcançar a neutralidade
carbónica ou climática o mais rápido possível e de
forma rentável. Assim, as autoridades locais e regio-
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nais devem assegurar que os valiosos recursos renováveis no seu território, tais como boas instalações
eólicas e solares, não sejam desperdiçados e apoiar
o aumento da penetração das energias renováveis
no território. Ao mesmo tempo, é imperativo que as
autoridades locais e regionais estejam cientes do
real potencial a explorar das energias renováveis que
é inerentemente limitado, por exemplo, em termos de
disponibilidade de terrenos e produção de biomassa,
para que haja um planeamento em conformidade.
Incluir as melhores tecnologias e 			
soluções disponíveis
Existem várias soluções e tecnologias disponíveis à
escala comercial que podem facilitar a descarbonização. Por exemplo, a eletrificação pode desempenhar
um papel fundamental na resposta às necessidades energéticas dos transportes, de aquecimento
e arrefecimento, e pode acelerar a transição para a
neutralidade carbónica ou climática quando combinada com o aumento da penetração de energias
renováveis no sector da energia. Em particular, as
tecnologias como veículos elétricos e bombas de
calor utilizam consideravelmente menos energia do
que os veículos a gasolina ou a diesel, e fornos a gás
ou a óleo para aquecer e arrefecer as habitações,
respetivamente, melhorando a eficiência energética
do sistema, ao mesmo tempo que promove a utilização de eletricidade a partir de fontes renováveis.
Além disso, o aquecimento e arrefecimento distrital
também pode contribuir para alcançar a neutralidade carbónica ou climática, se tiver como base os
combustíveis limpos, como eletricidade renovável
(através de bombas de calor), energia geotérmica
e solar térmica e calor residual da indústria. Outro exemplo é tornar os transportes públicos mais
eficientes e atrativos para os cidadãos, através da
utilização de tecnologias digitais para otimizar a
frequência e a melhoria do serviço. Incentivar a utilização de modos de transporte suaves como andar
a pé e de bicicleta, através da criação e ampliação
de zonas pedonais, ciclovias e sistemas de partilha
de bicicletas nas cidades, é também outro exemplo
de ação que pode contribuir para um futuro neutro
em carbono. Portanto, um portfólio diversificado de
tecnologias e inovação é necessário para atingir a
descarbonização, enquanto as autoridades também
devem acompanhar de perto os avanços tecnológicos e outros para assegurar que as ações dos seus
planos permaneçam contemporâneas.
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Evitar a dependência do carbono
As autoridades locais e regionais devem promover
e facilitar ações sem arrependimento e “de ganho
mútuo”, nomeadamente ações que seriam justificadas em todos os cenários futuros plausíveis e que
proporcionem vários benefícios em simultâneo, tais
como ações de mitigação às alterações climáticas
que também trazem benefícios económicos. Ao mesmo tempo, as autoridades devem evitar ações que
possam criar uma dependência de carbono e má
adaptação (ou planeá-las cuidadosamente para que
os impactes adversos sejam evitados). Por exemplo, as ações de adaptação não devem aumentar as
emissões de gases com efeito de estufa, nem devem aumentar a vulnerabilidade daqueles que estão
em maior risco. Portanto, devem ser identificadas
as interdependências de mitigação e adaptação às
alterações climáticas, para que as interações possam
ser potencializadas.
Tirar partido das circunstâncias			
e pontos fortes locais

mas também produzir energia elétrica), e participar
em cooperativas de energia, uma vez que podem
desempenhar um papel importante no sistema de
energia descentralizado.
Prevenir exacerbar a pobreza energética
ou as desigualdades
O caminho para a descarbonização pode ter impacte
no nível de pobreza energética do território, pelo que
é fundamental que este problema seja reconhecido e
foco de diversas ações. A fim de assegurar que os cidadãos não fiquem ainda mais enraizados na pobreza
e sofram impactes negativos na saúde mas, em vez
disso, melhorem a sua qualidade de vida e continuem
a apoiar a transição energética, a acessibilidade das
ações deve ser avaliada e quaisquer desigualdades
de distribuição que surjam devem ser abordadas.
Por exemplo, quem paga e quem beneficia de uma
ação tem de ser considerado, e devem ser tomadas
medidas para mitigar os encargos sobre as famílias
com rendimento mais baixo, vulneráveis ou pobres
em energia.

As autoridades locais e regionais devem considerar
as condições prévias, para que as ações estejam alinhadas com estas e possam beneficiar destas. Por
exemplo, se existe uma rede de aquecimento distrital, as ações poderiam centrar-se na substituição de
combustíveis fósseis em sistemas de aquecimento
urbano por energia eólica, bombas de calor ou armazenamento de calor ou uma combinação destes.
Reforçar o envolvimento direto dos 		
cidadãos e das partes interessadas
Os cidadãos e as partes interessadas devem ser incentivados a contribuir, mas também a beneficiar
diretamente com a transição para as energias limpas. Por exemplo, inspirar os cidadãos a melhorar
o desempenho energético das suas habitações, o
que por sua vez, melhora as suas condições de vida
e reduz os gastos com a energia e a saúde. É igualmente importante influenciar o comportamento dos
cidadãos e das partes interessadas, motivando-os a
utilizar a energia de forma mais eficiente e a adotar
modos de transporte mais sustentáveis. Além disso, os cidadãos e as partes interessadas devem ser
incentivados a realizar ações mais inovadoras, por
exemplo, atuar como presumidores (ou seja, consumir,
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Autoridades locais na Grécia abordam a pobreza energética nos planos de ação para a energia sustentável e clima a longo prazo
No âmbito do projeto C-Track 50, NTUA e
EPTA apoiaram mais de dez municípios na
Grécia no desenvolvimento dos planos de
ação para a energia sustentável e clima a
longo prazo e que visam alcançar a neutralidade carbónica até 2050. A maioria
destes municípios reconheceu que a pobreza energética é um desafio importante
que as autoridades locais podem ajudar
a resolver. Como tal, foram incluídas nos
seus planos ações específicas que podem
ajudar a aliviar a pobreza energética no
seu território. Por exemplo, a maioria das
autoridades locais decidiu criar um centro de aconselhamento local para prestar
informações e orientações aos cidadãos
relativas à eficiência energética, às energias renováveis e à pobreza energética.

Processo de
Implementação

Implementar as ações

Uma vez selecionadas as ações mais adequadas
e incluídas nos planos a longo prazo, estas devem
ser amadurecidas e implementadas.

•

Atribuir de forma clara a implementação das ações
aos departamentos competentes, ao mesmo tempo que define funções e responsabilidades específicas dos funcionários públicos envolvidos.

•

Realizar todo o trabalho preparatório necessário
para transformar as ações em projetos maduros,
por exemplo, desenvolver os estudos de engenharia necessários (tais como estudos de viabilidade,
auditorias energéticas, estudos técnicos e avaliações de impacte ambiental), estudos económicos
(planos de investimento, análise de viabilidade financeira) e outro material relevante (material informativo para campanhas de sensibilização).

•

Assegurar a conformidade com o quadro regulamentar e legal (por exemplo, obter as autorizações
necessárias para o projeto, cumprir os processos
de contratação pública).

•

Envolver as partes interessadas e o público na
implementação das ações, promovendo as ações,
o seu valor acrescentado, os seus impactes e benefícios para os cidadãos e partes interessadas,
bem como incentivar a sua participação ativa (tornarem-se presumidores).

•

Destinar recursos para a implementação das
ações quando estas forem implementadas através
de orçamentos municipais ou regionais.

•

Explorar e procurar diferentes oportunidades de
financiamento para garantir fundos para a implementação das ações, incluindo trabalhar em
parceria com atores do setor privado que podem
financiar e apoiar as ações.

•

Atualizar periodicamente e melhorar as ações
(planeadas e em implementação) para refletir as
últimas novidades relativas às ciências climáticas,
aos desenvolvimentos tecnológicos, às oportunidades de financiamento e às capacidades de
desenvolvimento, bem como assegurar que continuem a cumprir os objetivos de desenvolvimento
mais amplos do território.

A fim de facilitar a implementação das ações, as
autoridades locais e regionais devem:

Melhorar a iluminação pública na
Roménia
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Não podemos eliminar
gradualmente as centrais
térmicas e transitar para uma
economia de baixo carbono
enquanto desperdiçamos energia
todos os dias
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A fim de melhorar a iluminação pública nos
bairros de Insula e Sancrai, o município de
Campia Turzii identificou todas as oportunidades de poupança de energia economicamente significativas e tecnicamente
viáveis e os fatores que podem melhorar
os parâmetros de iluminação do sistema
de iluminação pública.
Durante o desenvolvimento do plano,
houve inúmeros debates para melhor
identificar as necessidades municipais,
priorizar as ações e medidas com base na
poupança de energia e benefícios públicos
como resultado, propor cenários técnicos
e económicos alternativos para as ações
mais importantes e identificar fontes de financiamento, enquanto foi prestado apoio
vital durante a preparação da candidatura
do projeto.
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Financiamento
A implementação bem-sucedida de um plano a
longo prazo requer recursos financeiros suficientes. Por isso, é necessário que as autoridades
locais e regionais assegurem investimentos para
implementar as ações incluídas nos seus planos.
Existem inúmeras maneiras de financiar projetos de
energia sustentável e essas oportunidades variam,
de acordo com:
•

•

o setor envolvido (por exemplo, edifícios municipais e iluminação pública, edifícios residenciais) e quem implementará o projeto (a
autoridade local, cidadãos, empresas, atores
privados, etc.).

Para ações da responsabilidade das autoridades
municipais ou regionais, nomeadamente projetos
que incidem sobre os edifícios públicos, as infraestruturas e a frota, bem como projetos de planeamento urbano /ou do ordenamento do território,
as autoridades locais ou regionais devem:
•

Identificar os recursos internos e externos disponíveis, os mecanismos financeiros e os programas de financiamento, e selecionar o mais
adequado para cada projeto.

•

Atribuir recursos humanos para o projeto e
realizar todo o trabalho preparatório para
amadurecer o projeto (ao nível exigido pelo
instrumento ou mecanismo de financiamento
selecionado) e garantir que não haja barreiras
regulamentares ou legais.

•

Avaliar a viabilidade económica do projeto e os
riscos associados, e garantir que seja economicamente atrativo. Este último é particularmente
importante quando o objetivo é atrair investimentos do setor privado.

•

Elaborar os documentos de candidatura, proposta ou concurso, de acordo com os requisitos (enquadramento legal, o instrumento de
financiamento ou requisitos do mecanismo de
financiamento, etc.) e os processos de contratação pública.

a fase do projeto (incluindo conceção e construção/implementação).

•

a tecnologia necessária (por exemplo, medidores, termostatos inteligentes, bombas de calor,
energia fotovoltaica).

•

os instrumentos de financiamento e os mecanismos de financiamento pretendidos (como
os Fundos Estruturais e o Fundo de Coesão, o
Fundo Europeu de Assistência à Energia Local
- ELENA, Contratos de Desempenho Energético, Parcerias Público-Privadas, empréstimos
bancários e outros) e a fonte dos fundos (Europeu, nacional, regional, municipal, investidores,
bancos, etc.).
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No que diz respeito às ações que visam estimular a eficiência energética e os investimentos em
projetos de energia renovável por parte dos cidadãos e das empresas, os órgãos de poder local e
regional devem lançar campanhas de sensibilização ambiciosas, ao mesmo tempo que fornecem
informações e orientações sobre os instrumentos
financeiros e mecanismos de financiamento disponíveis para facilitar o processo.
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European City Facility:
Apoio Financeiro para os Municípios
O EUCF é uma iniciativa financiada pela EU
e visa dotar apoio financeiro (subvenções
de 60.000 euros) às autoridades locais
para acelerar os investimentos em energia
sustentável. A subvenção não financia diretamente os investimentos, mas sim o desenvolvimento de conceitos de investimento,
tais como estudos de viabilidade técnica,
análises de mercado, estudos jurídicos,
económicos e financeiros, relacionados
com a implementação das ações identificadas nos planos de ação para a energia
sustentável e clima, que por sua vez desencadeiam investimentos (por exemplo, de
ELENA e atores privados).
Um perito nacional foi nomeado em todos
os países elegíveis para apoiar os municípios a candidatarem-se a receber o apoio
EUCF. O processo de inscrição no EUCF
consiste em duas etapas: uma verificação
de elegibilidade e uma inscrição online.

Acompanhamento e
Monitorização
Planos eficazes a longo prazo são documentos que
carecem de atualizações e melhoramentos periódicos, para refletir as últimas novidades relativas às
ciências climáticas, aos desenvolvimentos tecnológicos, às novas oportunidades de financiamento
e às capacidades de desenvolvimento, bem como
ações suplementares necessárias para cumprir as
metas. Para atualizar e melhorar de forma eficiente
os planos existentes, é essencial acompanhar de
perto a implementação das ações, pois esta é uma
parte importante do processo de aprendizagem. O
acompanhamento regular dos progressos ajuda as
autoridades locais e regionais a avaliar se a descarbonização será alcançada dentro dos prazos previstos e permite a introdução de ações corretivas e
suplementares quando necessário. Também ajuda a
melhorar o envolvimento em curso das partes interessadas e do público, ao mesmo tempo que garante
que o plano continua a cumprir os objetivos de desenvolvimento mais amplos do território.

A monitorização pode ser facilitada através da:
•

Identificação clara dos departamentos que estarão envolvidos na avaliação, incluindo as funções
e responsabilidades específicas dos funcionários
envolvidos.

•

Definição dos indicadores relevantes para cada
ação a monitorizar (por exemplo, número de
cidadãos atingidos, orçamento já gasto para a
implementação das ações, poupança de energia alcançada), revendo-os quando apropriado
e estabelecendo a frequência de monitorização.

•

Desenvolvimento dos inventários de emissões de
monitorização para avaliar adequadamente o impacte das ações de mitigação e compará-los com
a situação de referência. Isto é particularmente
importante para avaliar a eficácia das ações que
o município ou região não pode acompanhar de
perto (por exemplo, o número de intervenções de
eficiência energética implementadas em habitações, em que não são necessárias autorizações
por parte das autoridades, por exemplo, a instalação de uma bomba de calor).

Atribuir funções e
responsabilidades

Definir indicadores
para monitorização

Todas as ações, incluindo novas construções, melhorias de infraestruturas, reabilitação de edifícios, mudanças modais, penetração de tecnologias de baixo
carbono, envolvimento dos cidadãos e das partes
interessadas e adoção de medidas comportamentais, precisam de ser monitorizados e o seu impacte
estimado, em termos de poupança de energia e de
redução das emissões de gases com efeito de estufa
e dióxido de carbono, bem como na mitigação dos
riscos e vulnerabilidades.

Desenvolver um
inventário de
emissões
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O Sistema de Gestão de Energia
para monitorizar planos a longo
prazo na Croácia
O Sistema de Gestão de Energia é um
sistema criado no âmbito do projeto do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) “Encorajar a eficiência energética na Croácia”. O objetivo
fundamental deste sistema é monitorizar
o consumo de energia e água no setor da
construção, através das faturas de energia
e água. Até agora, apenas os edifícios do
setor público estão incluídos no Sistema
(aproximadamente 75% dos edifícios públicos). De acordo com a Lei de eficiência
energética (OG 127/14, 116/18, 25/20), todos os fornecedores de bens e prestadores de serviços na Croácia (energia e água)
são obrigados a fornecer os dados sobre
medição e consumo de energia e água do
setor público e incorporá-los no Sistema
de Gestão de Energia uma vez por mês.
Como resultado, pode ser obtida uma imagem rápida e clara do consumo de energia
e água dos edifícios públicos e, quando
necessário, ações corretivas podem ser
implementadas prontamente para resolver
possíveis pontos críticos, como o rebentamento de uma conduta de água.

Boas Práticas

Governação
e Tomada de
Decisões
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Governação Territórios energéticos
e Tomada de positivos em França até
Decisões
2050

autoridade pública

1,907 municípios de 37 territórios na França

sector

Planeamento energético

características da autoridade local

Autoridades urbanas e rurais

número de habitantes

4,273,000

investimento

(€)

€ 206 milhões

principais
parâmetros
de sucesso

•

desafios

•
•

54%

percentagem de habitantes

•

Coordenação regional através de um steering committee (composto
pelas autoridades públicas regionais e nacionais), um facilitador de
rede e a agência regional de energia.
Financiamento da região, para ajudar os territórios a constituírem um
agente de referência interno para liderar esta rede.
Monitorizar e avaliar o impacte das medidas implementadas nos
territórios.
Envolver os atores locais e garantir a realização e implementação
dos projetos.

positivamente afetados pela ação

breve
descrição

inovação

O conceito de Território de Energia Positiva (TEPOS) foi introduzido para promover a transição verde até 2050. Ferramentas e serviços estão disponíveis para
todos os TEPOS: dias de partilhas, cursos de formação, suporte individual, guias,
fichas de feedback de atividades, etc. A estratégia TEPOS é baseada em 7 pilares
para cada território: atores económicos, recursos e material eficaz, mobilidade e
transporte, planeamento urbano e paisagístico, energias renováveis, edifícios e
governação.
•
•
•
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governação

A governação a vários níveis é vertical (entre municípios, territórios, região
e estado) e horizontal (entre os territórios). A rede TEPOS é coordenada
por um steering committee, que se reúne regularmente. Comités técnicos são organizados a cada 3 meses para monitorizar os progressos dos
territórios e preparar reuniões de troca de informações, com a frequência
de 3 a 4 reuniões por ano, para todos os 37 TEPOS.
A partilha de experiências, de ferramentas e de serviços permite que as
novas autoridades públicas locais implementem medidas mais rapidamente e que as mais antigas fortaleçam a sua experiência em transição
energética.

futuros
parâmetros

Os objetivos, nos próximos anos, são de melhorar o acompanhamento
das medidas implementadas a cada nível local e avaliar o impacte dessas medidas a nível regional.

Reforço da governação a vários níveis, verticalmente entre os municípios, territórios (compostos por vários municípios), a região, o estado e horizontalmente
entre os territórios.
Partilhar experiências, ferramentas e serviços, o que permite que novas autoridades públicas locais implementem medidas mais rapidamente e que as mais
antigas fortaleçam os seus conhecimentos sobre a transição energética.
Disponibilidade de um gabinete de transição energética interno em cada
autoridade, que é mais pró-ativo na resposta aos convites para projetos
incluindo os inovadores, e, portanto, facilita a obtenção de fundos regionais,
nacionais e europeus por parte das autoridades.
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Governação Realização do conceito de cie Tomada de dade inteligente através do
Decisões
centro de informações operacionais do município de
Jelgava
autoridade pública

Município de Jelgava, Letónia

sector

Cidade inteligente

características da autoridade local

Autoridade urbana

número de habitantes

56,062 (Ano: 2019)

investimento

(€)

€ 745,660 (67% financiado pelo ERAF)

principais
parâmetros
de sucesso

O parâmetro chave que contribuiu para criar e operar com sucesso o centro de informações operacionais foi o apoio político e a visão da cidade
para se tornar numa cidade inteligente.

desafios

Não houve desafios significativos para a criação do centro, além de ser o primeiro centro de informações operacionais criado na Letónia.

governação

As funções foram claramente definidas, também como o centro funcionará e será administrado. Foi adotada uma abordagem hierárquica para
que o Centro de Informação, a Polícia Municipal e os serviços municipais
funcionem eficazmente num todo.

futuros
parâmetros

O centro está aberto a novas ideias de ferramentas e métodos que podem ser
utilizadas na
 sua operação diária.

100 %

percentagem de habitantes
positivamente afetados pela ação

breve
descrição

O centro de informações operacionais Smart City do município de Jelgava foi
criado e utiliza mecanismos abrangentes de comunicação, de troca de informações e de análises para garantir a comunicação direta entre os residentes da
cidade de Jelgava, gestores de infraestruturas, serviços operacionais, instituições
estaduais e municipais, empresas comerciais e a Comissão de Proteção Civil.

inovação

•
•
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Monitorização das infraestruturas e da segurança através de sensores e da
plataforma GIS inteligente, incluindo, entre outros, fluxos de tráfego, níveis
de água nos rios, iluminação pública e oscilações na rede elétrica.
Plataforma online para a gestão interativa da cidade, participação dos cidadãos, proteção civil, coordenação de pessoal, comunicação e outras funcionalidades.
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Governação Reestruturação organizae Tomada de cional dos procedimentos
Decisões
administrativos e estruturais como consequência da
emergência climática na cidade de Konstanz
autoridade pública

Constance, Alemanha

sector

Autoridade/Administração pública

características da autoridade local

Urbano/rural (Lago Constance)

número de habitantes

285,325 (2019)

investimento

(€)

inovação

•

•
•
•

principais
parâmetros
de sucesso

A pressão pública do movimento “Fridays for Future” conduziu à declaração política e ao subsequente relatório sobre as medidas organizacionais e estruturais tomadas pela autarquia local.

desafios

•
•

100 %

percentagem de habitantes

•

positivamente afetados pela ação

breve
descrição

inovação

No dia 2 de maio de 2019, foi aprovada por unanimidade pelo conselho municipal de
Constance uma resolução sobre a emergência climática. A fim de dar a proteção do
clima a maior prioridade prometida na resolução, além das medidas organizacionais
básicas, foram tomadas as decisões iniciais sobre temas e projetos relevantes para o
clima. Ao longo do ano foi elaborado um conjunto de medidas. Para ter os recursos necessários, não só em termos de pessoal e organização, mas também financeiramente, o
orçamento para as alterações climáticas foi também aprovado no final de 2019.
•

•

•

•
•
•
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Resoluções e relatório intercalar. Todas as decisões do município local foram verificadas
quanto à sua relevância para o clima (proteção do clima e opções alternativas de ação).
Além disso, a resolução também inclui relatar ao município local e ao público a cada seis
meses sobre os progressos e as dificuldades na redução de emissões.
Criação da "Task force para a Proteção Climática". A task force tem um impacte sólido,
não apenas na administração, nos imóveis municipais e na sociedade da cidade, mas
também na identificação de áreas relevantes para a proteção do clima dentro da administração (19 identificadas).
Conselho de Cidadãos pelo Clima. De acordo com o lema "dos cidadãos para os cidadãos", o Conselho de Cidadãos pelo clima, com 20 membros (10 selecionados aleatoriamente), dispõe de um orçamento de 20.000 euros anualmente que pode ser atribuído a
projetos privados relativos à proteção do clima.
Criação de postos de trabalho. Aumento de pessoal para lidar com a questão da proteção do clima na administração de forma mais rápida e eficaz.
Proteção do clima para novos concursos públicos. Para os novos concursos públicos, por
ex. de eventos, devem ser considerados os aspetos de proteção do clima.
Substituição de veículos. Para a frota pública, foram dadas instruções para apenas adquirir pequenos veículos elétricos, desde que não existam restrições na utilização deste tipo
de veículo.
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Reutilizável em vez de uma utilização única. Alteração na prevenção, reciclagem e
eliminação de resíduos (estatuto de gestão de resíduo), por ex., utilização de louças
reutilizáveis em eventos, materiais comestíveis para servir comidas e bebidas e
sacos de papel. Exceções apenas em casos justificados mediante solicitação por
escrito.
Obrigatoriedade de painéis fotovoltaicos em novos edifícios. É obrigatória a instalação de painéis solares fotovoltaicos em edifícios novos. Exceções são aceitas
apenas em casos financeiramente inviáveis.
Centro da cidade sem carros. Juntamente com técnicos especializados e cidadãos,
será estudada a conversão da praça do centro da cidade numa área sem carros e
de um espaço multiusos no futuro.
Orçamento para o clima. Foi elaborado um orçamento complementar para o clima
em 2020 com um custo de 5 milhões de euros.

•
•
•

•
•

Objetivos contraditórios: Objetivos e medidas contraditórios são inevitáveis quando se
trata de medidas de proteção climática.
Condições gerais do enquadramento a nível federal: Existem casos em que as soluções em conformidade com a proteção do clima não podem ser implementadas a
nível local porque as condições gerais da estrutura a nível federal (ainda) não estão
disponíveis.
Regime financeiro das autarquias locais: O enquadramento para o endividamento
municipal estabelece limitações, por exemplo, o endividamento só é possível se as
despesas servirem as gerações futuras.
Limites da ação local: Apenas 40% do dióxido de carbono é emitido em Constança
pelos utilizadores de energia a nível local. O resto das emissões é registado principalmente por funções suprarregionais, contabilizadas indiretamente a nível local.
Justiça social: Agir com a rapidez necessária sem colocar em risco a coesão social é
o principal desafio a nível local e nacional. A proteção do clima deve, portanto, ser
concebida para ser socialmente aceitável.
Referência de redução das emissões de CO2: A referência de redução de CO2 é
importante. No entanto, a avaliação precisa é muitas vezes difícil e, no caso das medidas leves (por exemplo, aumentar a sensibilização e mobilizar a sociedade da cidade),
dificilmente é confiável e possível com um esforço razoável.
Dilema inquilino-investidor: Edifícios ecológicos exigem maiores investimentos, mas
trazem benefícios aos inquilinos apenas durante o ciclo de vida devido aos custos
auxiliares mais baixos.
Dilema dos materiais: A construção rápida de um espaço habitacional acessível versus a construção problemática para o clima com betão e aço.

governação

A emergência climática e as ações subsequentes em Constança são governadas pela
Administração, chefiada pelo Presidente de Câmara e pelo Município Local. O público,
bem como as escolas, as empresas e outras partes interessadas locais estão fortemente
envolvidos, não apenas em atividades de envolvimento dedicadas, mas também através
da Administração que elabora relatórios de progresso com frequência.

futuros
parâmetros

A continuidade das resoluções e ações tomadas depende em grande parte da manutenção da pressão pública, da vontade política, do financiamento e da formação de uma
rede de cidades na Alemanha que querem ser líderes locais na transição climática e podem, juntas, dar exemplos mais ambiciosos impulsionando a transição de baixo para cima.
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Governação Living Lab em Koprivnica
e Tomada de
Decisões
principais
parâmetros
de sucesso
autoridade pública

Cidade de Koprivnica, Croácia

sector

Cidade inteligente, iluminação pública

características da autoridade local

Urbano

número de habitantes

30,854

investimento

(€)

•
•
•
•
•

desafios

•
•

60,000 €
•
25 %

percentagem de habitantes
positivamente afetados pela ação

breve
descrição

inovação

O Living Lab em Koprivnica (LLKC), o primeiro do seu género na Croácia, visa
apoiar os empreendedores no desenvolvimento, testagem e promoção de produtos
e soluções na área das Cidades Inteligentes, por exemplo no domínio da gestão de
resíduos, de estacionamento, da rede inteligente, das infraestruturas, entre outros.
A iluminação pública foi o primeiro projeto-piloto do Living Lab. As primeiras ações
foram implementadas em 24 campos de ensaio, com foco na substituição de luminárias, integrando soluções inteligentes e envolvendo diversos produtores e distribuidores de produtos LED. O LLKC está aberto para que outras partes interessadas, cidadãos e instituições académicas e de investigação se envolvam nas fases
de conceção e implementação do projeto. A visão inclui a integração de funcionalidades para setores como edifícios sustentáveis, mobilidade sustentável, gestão
da água, gestão de resíduos, outros serviços públicos, etc., enquanto o objetivo a
longo prazo é a implantação total de soluções de descarbonização.
•

•

62

Não há capital inicial para despesas. O projeto contou com financiamento da indústria, que usou os campos de ensaio do laboratório
como um novo canal de marketing gratuito.
Desafios tecnológicos associados a soluções inteligentes para a cidade em infraestruturas de iluminação pública que requerem fornecimento de energia durante o dia.
Pouca confiança. Vários decisores políticos e cidadãos mostraram-se
relutantes em contribuir, pois não acreditavam que sua opinião seria
levada em consideração durante o processo de design.

governação

A Agência Regional da Energia North, como uma instituição pública,
independente e sem fins lucrativos, é a sócia-gerente do Living Lab em
Koprivnica.
Prevê-se que o projeto se desenvolva em função do seu sucesso para
atrair as principais partes interessadas. Com efeito, o processo de desenvolvimento do projeto envolveu várias partes interessadas (cidadãos,
autoridades públicas, setor privado, universidade).

futuros
parâmetros

•
•

•

Novo ecossistema: Os cidadãos estão cada vez mais sensibilizados para a utilização dos recursos (energia, água, resíduos, etc.), as autoridades desenvolvem
novas infraestruturas sustentáveis (rede de pontos de carregamento, bicicletas
públicas, etc.) enquanto o setor privado é incentivado a desenvolver novos produtos inteligentes e ecológicos.
Desenvolvimento do projeto: Foi estabelecido um processo de conceção participativo. Cidadãos, autoridades públicas, empresas privadas e instituições académicas contribuíram na conceção e desenvolvimento do projeto. Estas partes
interessadas não só participaram, como também beneficiaram do projeto.
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Disponibilização de uma plataforma de colaboração aberta entre
incubadoras, várias organizações e cidadãos.
Participação ativa dos cidadãos.
Funcionamento como um modelo a ser seguido por outras cidades.
Alta aceitabilidade do projeto por parte de muitas partes interessadas.
O LLKC tornou-se um campo de ensaio para testagem e implementação, o que incentivou a participação da indústria.

•
•
•
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Envolvimento de todas as partes interessadas no desenvolvimento
do laboratório.
Os parceiros precisam de disponibilizar conhecimentos especializados e soluções tecnológicas para a interoperabilidade dos sistemas
e para abordar os desafios (diferentes tecnologias, equipamentos e
ambientes técnicos).
Capacitação do ecossistema através da promoção e do estabelecimento de parcerias com instituições de apoio como incubadoras de
empresas, câmaras de comércio e outras autoridades públicas. Será
dada especial atenção ao apoio e participação dos cidadãos.
Disponibilidade de recursos financeiros, novas ferramentas de financiamento e novas parcerias.
Os parceiros da indústria estão localizados em todo o país. Há
necessidade de uma colaboração e de incentivos mais fortes para
mantê-los ativos no projeto.
Facilitar a governação responsiva é uma prioridade de extrema
importância, porque incentiva os cidadãos a continuar a participar,
e o Living Lab a continuar a testar a viabilidade dos sistemas para
implementá-los nas infraestruturas existentes da cidade.
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Governação Mesa-redonda para a
e Tomada de promoção de veículos
Decisões
elétricos nas Astúrias

autoridade pública

Principado de Astúrias, Espanha

sector

Transportes

características da autoridade local

Sectores públicos e privados

número de habitantes

1,050,000

investimento

(€)

-

percentagem de habitantes

inovação

64

•

desafios

Cada empresa tinha inicialmente sua própria estratégia e tecnologia.
Durante as mesas redondas, o foco foi a resolução de problemas de
forma colaborativa.

governação

A mesa-redonda para a promoção da mobilidade elétrica nas Astúrias foi
conduzida pelo Ministério Regional com competências na área da energia
e com o apoio técnico e de gestão da FAEN. Isso permitiu que as empresas valorizassem o forte apoio do governo regional desde o início e que
as ações a serem implementadas tivessem um forte histórico institucional.
Também foram realizadas reuniões para envolver as administrações locais
nos eventos e atividades a serem realizados. Criou-se oportunidades para
as empresas e os municípios trocarem pontos de vista e dialogarem sobre
os seus problemas, necessidades e soluções.

futuros
parâmetros

•
•

•

Colaboração bem-sucedida entre diferentes atores com foco na resolução de problemas.
Articulação de problemas e necessidades de cada ator, permitindo
um diálogo fluido e o conhecimento das capacidades de cada empresa.

100%

positivamente afetados pela ação

breve
descrição

principais
parâmetros
de sucesso

Foi estabelecida uma colaboração entre todos os atores regionais envolvidos na
mobilidade elétrica, para propor ações específicas que promovam a utilização
desta tecnologia em diferentes setores de atividades.
Desde o final do ano de 2017, ações conjuntas têm vindo a realizar entre as empresas e administrações com o objetivo de ter uma maior participação da mobilidade elétrica nos transportes, principalmente rodoviários.

Continuidade de colaboração e do diálogo entre os atores interessados.
Novas tecnologias, como o hidrogénio, podem impulsionar a transição.

Desenhar uma ferramenta para uma forte colaboração público-privada e o desenvolvimento de propostas colaborativas com empresas, administrações, associações e utilizadores de veículos elétricos.
Reuniões regulares, desenho e execução de atividades conjuntas como feiras,
publicações, testes de veículos para particulares e empresas, congressos internacionais, etc., permitiram um crescimento considerável da mobilidade elétrica na
região, que possui a maior infraestrutura de postos de carregamento rápido de
veículos elétricos em toda a Espanha.
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Governação Uma aplicação para
e Tomada de smartphones "Jelgavaspilseta"
Decisões

autoridade pública

Município de Jelgava, Letónia

sector

Cidade Inteligente

características da autoridade local

Autoridade urbana

número de habitantes

55,972 (Ano de 2019)

investimento

(€)

100% mais visitantes e turistas

percentagem de habitantes
positivamente afetados pela ação

breve
descrição

Foi desenvolvida uma aplicação para smartphones, designadamente “Jelgavaspilseta", com a qual os residentes podem fornecer recomendações para a melhoria
do ambiente urbano. A aplicação móvel disponibiliza diversas funcionalidades,
tais como a comunicação de problemas ou avarias com geolocalização, chamadas
de emergência, serviços de empresas públicas , monitorização e elaboração de
relatórios.

inovação

•
•
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principais
parâmetros
de sucesso

•

desafios

Nem todos os cidadãos idosos usam smartphones. Esse desafio muda
ano a ano.

governação

A aplicação foi criada para apoiar as atividades do centro de informação
operacional do município e para garantir que a informação é divulgada
e recolhida de forma rápida, moderna e interativa entre os cidadãos de
Jelgava.

futuros
parâmetros

As atualizações e novas funções são realizadas através da aplicação.

•

Conhecimento técnico, que garantiu a criação de uma ferramenta
prática e de fácil utilização.
O envolvimento no projeto internacional: “Melhoria do sistema de
proteção civil em Jelgava e Siauliai (C-System)“ garantiu melhorias
significativas no sistema.

Os cidadãos são informados sobre as atualidades da cidade.
Os cidadãos podem monitorizar ativamente os processos na cidade e informar
a autoridade local se algo estiver errado.
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Infraestrutura
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Infraestrutura Smart Trikala

autoridade pública

Município de Trikala, Grécia

sector

Cidade inteligente

características da autoridade local

Município rural

número de habitantes

81,355

investimento

(€)

breve
descrição

•

inovação

•

Prédios e infraestruturas municipais – Os sensores inteligentes fornecem informações em tempo real sobre a procura e o consumo de
energia em prédios municipais e iluminação pública. Com a análise de
dados, podem ser tomadas medidas para reduzir o consumo. Além disso, um Centro de Controle da Cidade Inteligente foi instalado no rés do
chão da câmara municipal, onde os terminais monitorizam os sistemas
da cidade inteligente que acionam as ações.
• Outros serviços – Através da aplicação smart open mall, as lojas locais
partilham ofertas comerciais com os cidadãos através de uma rede wi-fi
local. A plataforma online "20000" e a aplicação fornecem informações
sobre o ponto de situação das solicitações dos cidadãos às autoridades locais. O sistema de Tele-Care é utilizado para um número selecionado de residentes necessitados. Isto permite que os serviços de saúde
e bem-estar, através de tecnologias de TI e comunicação, forneçam
serviços de saúde primários abrangentes a grupos sociais vulneráveis.
e-KEP (Centro de Serviços Automatizados ao Cidadão) são máquinas
do tipo ATM que oferecem aos residentes a opção, a qualquer hora do
dia ou da noite, de solicitar e imprimir certificados de autorização municipal, certificados de registo civil e outros documentos relacionados
com o município, rapidamente, simples e facilmente.
Prevê-se que as ações-piloto bem sucedidas sejam ampliadas com o financiamento de fundos nacionais e europeus, ou com parcerias com fornecedores.

-

percentagem de habitantes

100%

positivamente afetados pela ação

•
•

breve
descrição
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O município de Trikala desenvolveu a iniciativa Smart Trikala, incorporando
infraestruturas, serviços e aplicações de cidades inteligentes desde 2014,
visando uma transição para serviços municipais sustentáveis e facilitar a vida
dos cidadãos. Várias ações inteligentes foram implementadas em vários setores, principalmente através de agrupamento com empresas de tecnologia para
testar aplicações e soluções, e com projetos de investigação, muitos dos quais
são financiados pelo programa Horizonte 2020. Essas ações incluem, a título
indicativo:
• Setor dos transportes – Foi adotado um sistema de sensores de estacionamento para desencorajar os motoristas de estacionarem ilegalmente
(por exemplo, em rampas). Isto notifica a polícia de trânsito em tais casos.
Além disso, um sistema de estacionamento inteligente cobrindo um número
limitado de vagas foi lançado como projeto-piloto. Estas ações são complementadas por um sistema de monitorização de semáforos e um sistema de
iluminação pública inteligente, que permite a monitorização e, neste último
caso, também o controle remoto e a programação. Em termos de transportes públicos, o autocarro sem condutor foi testado no município no passado,
no âmbito de um projeto Horizonte 2020. Estes autocarros serão utilizados 
no próximo período para o transporte público municipal.
• Setor de resíduos – No setor de resíduos, o município adotou um sistema de
gestão inteligente, baseado no volume dos baldes do lixo, para otimizar as
rotas de recolha. A adoção deste método conduziu a uma redução global
de custos de 40%, com um investimento de 24.000€.

Guia para alcançar a Neutralidade Carbónica até 2050

Aplicações de cidades inteligentes em serviços e infraestruturas municipais.
Desenvolvimento dos projetos em colaboração com empresas de tecnologia e universidade.
Financiado através de uma combinação de fundos municipais, atores
do mercado e fundos de investigação, enquanto uma combinação
semelhante está a ser utilizada para ampliação dos projetos-piloto.

principais
parâmetros
de sucesso

•
•

Um forte compromisso político é o parâmetro de sucesso mais crucial.
A visão estratégica é necessária para criar o caminho.

desafios

•
•

Financiamento de fontes regionais ou nacionais limitado.
Mudança de comportamentos dos cidadãos e descrença em relação a
projetos inovadores e intenções políticas.

governação

Foi criada uma unidade específica dentro do município, para coordenar
todas as ações e atividades no âmbito do programa Cidade Inteligente.
Além disso, a plataforma online e a aplicação “20000” foram utilizadas
para coordenar as soluções de cidade inteligente e facilitar a digitalização da interação do cidadão com os serviços municipais (pedidos,
certificados, documentos legais, etc.). O Centro de Controle da Cidade
Inteligente é outra infraestrutura útil que ajuda a autoridade local a monitorizar os serviços inteligentes.

futuros
parâmetros

•
•
•
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Custos mais baixos de produtos inovadores.
Oportunidades de financiamento (por exemplo, através de programas
nacionais de financiamento).
Capacitação do pessoal municipal.
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Infraestrutura Melhoria da iluminação pública com tecnologia LED
e tecnologia Smart city em
San Martín del Rey Aurelio
autoridade pública

San Martín del Rey Aurelio, Espanha

sector

Público

características da autoridade local

Autoridade Pública

número de habitantes

16,584

investimento

(€)

100%

positivamente afetados pela ação

inovação

A Câmara Municipal procedeu à substituição das luminárias convencionais por
novas luminárias LED, aplicadas em metade do sistema de iluminação pública. Destas luminárias LED, metade dispõe de um controlo dinâmico autónomo,
enquanto que as restantes são consideradas simples. A nova infraestrutura de
iluminação pública incorporou tecnologia que fornece serviços adicionais, como
serviços de wi-fi em áreas rurais com escassa disponibilidade. O novo sistema
reduz os custos de energia e as emissões em 68%.
•
•

•

•

Para responder ao principal desafio, a colaboração entre a Câmara Municipal, as empresas e os especialistas do sector, a par do contributo de
entidades que desempenham um papel dinâmico, como as Agências de
Energia, tem sido fundamental para a decisão de avançar e incorporar
sistemas inovadores.

governação

A colaboração entre a Câmara Municipal e as entidades de apoio, como
a Agência Regional de Energia, e a existência de um Gestor Municipal de
Energia, ajudam a constituir um enquadramento adequado com recursos
suficientes para a implementação de projetos de melhoria energética no
município. Isto permite que os políticos tomem decisões baseadas em
claras considerações tecno-económicas.

futuros
parâmetros

•

Regulação dinâmica e sistemas de controle em cada luminária para operação
otimizada, de acordo com as necessidades locais.
A infraestrutura de iluminação pública com a adição de equipamentos de
tecnologia inteligente torna-se a espinha dorsal do sistema de cidade inteligente, oferecendo serviços de iluminação pública, gestão de resíduos e rede
de semáforos.

Guia para alcançar a Neutralidade Carbónica até 2050

O interesse da Câmara Municipal de prestar novos serviços públicos
às instalações de que dispõe.
A colaboração de um gestor de energia da Câmara Municipal, com
técnicos especializados e da Agência Regional de Energia configuram
um esquema de trabalho colaborativo indispensável para o desenvolvimento de projetos inovadores.
As linhas nacionais de apoio à implementação destes projetos facilitam a sua implementação. Pessoal qualificado para a identificação
das linhas de apoio aplicáveis é um fator importante.

desafios

•

POUPANÇA DE ENERGIA
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•

999,790 €

percentagem de habitantes

breve
descrição

principais
parâmetros
de sucesso

73

A disponibilidade de fundos e subsídios nacionais ou regionais para o
desenvolvimento destes projetos é fundamental. A colaboração entre os
diferentes atores permite identificar outras opções de financiamento de
projetos, como empresas de serviços energéticos.
A existência de um Gestor Municipal de Energia facilita todo o processo.
Em administrações locais de pequena ou média dimensão, na ausência ou
disponibilidade limitada de um gestor, a colaboração com as Agências Regionais de Energia pode ser uma estratégia útil para resolver esta lacuna.

663 MWh/ano

REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE CO₂-eq
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345.5 t/ano

Infraestrutura Redução das emissões de gases com efeito de estufa e o
aumento do desempenho
energético e da fiabilidade do
sistema de iluminação pública
no município de Campia Turzii
autoridade pública

Município de Campia Turzii, Roménia

sector

Eficiência energética

características da autoridade local

Autoridade urbana a nível local

número de habitantes

22,223 (2011)

investimento

(€)

percentagem de habitantes

principais
parâmetros
de sucesso

Criação de visão – Desenvolvimento de uma visão a longo prazo que
inclui:
• Maior segurança para os cidadãos nas vias públicas, devido à iluminação pública com elevados padrões.
• Redução da pegada de carbono do sistema de iluminação pública.
• Contribuição para os esforços nacionais e internacionais na redução
do consumo de energia e das emissões de gases com efeito de estufa.

desafios

•

€ 280,290 (subvenção de € 205,254).

•
•
•

Mais de 10%

•

positivamente afetados pela ação

breve
descrição

O projeto foi incide sobre a iluminação pública nos bairros de Insula e Sancrai do
Município de Campia Turzii para aumentar a eficiência energética e a segurança
viária, reduções significativas das emissões de CO2 e dos custos de energia. O
projeto visa identificar todas as oportunidades, economicamente e tecnicamente
viáveis, para a poupança de energia e também identificar os fatores que podem
melhorar os parâmetros de iluminação do sistema de iluminação pública. A solução proposta para a referida melhoria inclui:
• Substituição de 403 luminárias atuais por luminárias de LED.
• Função de iluminação dinâmica.
• A instalação de um sistema de gestão remota.

inovação

O principal objetivo da solução proposta é garantir um maior nível de eficiência
energética do sistema de iluminação pública e introduzir inovação, uma vez que a
maioria das lâmpadas não dispõe da tecnologia atual e moderna.

governação

A autarquia local, o Município de Campia Turzii, assumiu uma política energética clara e ambiciosa. O plano de melhoria da eficiência energética da
iluminação pública foi desenvolvido com a ajuda do projeto C-Track 50.
Durante o desenvolvimento do plano, foram analisadas as necessidades
do município, a priorização das ações e medidas identificadas com base no
seu impacte no consumo de energia e os benefícios para a população, a
proposição de cenários técnicos e económicos alternativos para as ações
mais importantes, a identificação de fontes de financiamento, e prestado
apoio essencial na preparação da candidatura do projeto.
O município de Campia Turzii alocou recursos financeiros e humanos para
a Auditoria Energética e o desenvolvimento da aplicação do projeto para
aumentar a eficiência energética do Sistema de Iluminação Pública e compromete-se a fornecer os recursos necessários à implementação, operação
e monitorização dos resultados do projeto.

futuros
parâmetros

Disponibilidade de fontes de financiamento permitiriam melhores resultados. Além disso, formações específicas para o pessoal municipal e,
como utilizador final, podem maximizar os resultados do projeto a longo
prazo.

POUPANÇA DE ENERGIA
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Falta de conhecimentos por parte dos decisores locais e regionais
sobre a eficiência energética.
Acesso difícil a dados de energia consistentes e confiáveis.
Fundos insuficientes para financiar projetos de eficiência energética.
Pouca disponibilidade de tecnologias inovadoras e comprovadas
para a eficiência energética no mercado romeno.
Falta de especialistas locais para a manutenção da qualidade do
sistema.
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273.4 MWh/ano

REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE CO₂-eq
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318 t/ano

Infraestrutura Iluminação LED nos túneis
da Madeira

autoridade pública

Região Autónoma da Madeira, Portugal

sector

Direção Regional de Estradas

características da autoridade local

Autoridade insular

número de habitantes

260 mil aprox.

investimento

(€)

€ 629,520 (€ 137,899 de fundos nacionais)

percentagem de habitantes

-

positivamente afetados pela ação

breve
descrição

inovação

Foi instalada a iluminação LED em 11 túneis localizados em estradas sob a alçada
da Direção Regional de Estradas. Para a implementação deste projeto, a Direção
Regional de Estradas candidatou-se ao Fundo de Eficiência Energética (Fundo
Nacional), para a obtenção de financiamento para a instalação de lâmpadas LED
energeticamente eficientes que reduzam o consumo de energia elétrica em pelo
menos 60%. Isto representa uma grande redução na conta anual de energia, já
que as luzes dos túneis ficam acesas 24 horas por dia. Os túneis visados pela

intervenção foram aqueles identificados com maior necessidade de intervenção.
As intervenções realizadas têm um prazo de recuperação de cerca de 40 meses.
A tecnologia “LED” mostrou-se uma solução viável, do ponto de vista económico,
ecológico e social, permitindo a redução do consumo de energia e consequentemente os custos energéticos, sem diminuir a qualidade da iluminação.
Este projeto inovador permitiu a redução do impacte energético e ambiental da
iluminação pública, ao mesmo tempo que reduziu a fatura de energia, disponibilizando mais verba para futuras intervenções em outros túneis. Devido ao pequeno período de retorno e à expectativa de vida útil da tecnologia LED superior a
100.000 horas de operação, estima-se que, após 10 anos, a solução LED reduzirá
os custos de energia até 90%.
Além da iluminação pública municipal, a iluminação de túneis com tecnologia
LED é uma solução que deve ser considerada e deve tornar-se prática padrão em
todas as regiões.

principais
parâmetros
de sucesso

Apoio político, conhecimento técnico

desafios

O maior desafio é conseguir financiamento para substituir a iluminação
convencional dos túneis pela tecnologia LED, o que só é possível através de instrumentos de apoio financeiro.

governação

A ação foi da responsabilidade do Governo Regional da Madeira.

futuros
parâmetros

Novos instrumentos de apoio.

POUPANÇA DE ENERGIA

2,152 MWh/ano

REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE CO₂-eq

(462.89 tep/
anualmente,
€237,000)
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1,151 t/ano

Infraestrutura Veículos elétricos nas frotas
da administração pública da
Madeira

autoridade pública

Região Autónoma da Madeira, Portugal

sector

Serviços regionais de administração pública

características da autoridade local

Administração Pública

número de habitantes

260 mil aprox.

investimento

(€)

Financiado a 100% pelo Fundo Ambiental

percentagem de habitantes

Serviços regionais de administração pública

positivamente afetados pela ação

breve
descrição

inovação
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Os veículos elétricos são utilizados pela Administração Pública Regional desde 2018.
Atualmente, o Governo Regional tem ao seu serviço 15 veículos elétricos (VEs), obtidos
através de candidaturas aprovadas na 1ª e 2ª fase do Programa de Apoio à Mobilidade
Elétrica da Administração Pública do Fundo Ambiental (2017 e 2018). Foi financiado
o custo total (incluindo o IVA) da locação de VEs por um período de 48 meses, bem
como da aquisição e instalação de pontos de carregamento, até um número máximo
igual ao número de viaturas alugadas.
Os veículos elétricos possibilitaram a substituição dos veículos mais antigos (idade
superior a 12 anos). Estes constituíam um custo elevado para a região, nomeadamente
em termos de custos de combustível e manutenção, sendo que muitos ficavam inoperacionais durante muito tempo à espera de peças, o que muitas vezes impediu o desempenho apropriado de alguns serviços.
Em comparação com os veículos convencionais, os veículos elétricos consomem 5 vezes
menos energia para percorrer a mesma distância, têm custos de manutenção muito
mais baixos, não emitem poluentes nos centros urbanos e apresentam baixo nível de
ruído. Assim, contribuem para a melhoria da qualidade do ar e a redução da degradação dos edifícios nas cidades.
A utilização de uma tecnologia mais eficiente, bem como a utilização de um vetor
energético diferente do utilizado nos veículos convencionais, permite reduzir a
dependência externa do petróleo, um fator importante no contexto da segurança
energética. Os veículos elétricos também permitem uma maior penetração de
energias renováveis e a consequente redução da utilização de combustíveis fósseis para a produção de eletricidade.
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principais
parâmetros
de sucesso

Apoio político

desafios

O desafio foi demonstrar o desempenho dos VEs quando utilizados nos
serviços públicos, nomeadamente no que diz respeito à autonomia das
viaturas.

governação

A ação centrou-se no pessoal dos quadros administrativos.

futuros
parâmetros

Novos instrumentos de financiamento para a substituição de todos os
veículos a gasóleo e a gasolina das frotas.

POUPANÇA DE ENERGIA
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Poupança de 80%

REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE CO₂-eq

Poupança de 80%

quando comparada

quando comparada

com os motores de

com os motores de

combustão interna

combustão interna
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Infraestrutura Incentivos à aquisição de
veículos elétricos na Madeira

autoridade pública

Região Autónoma da Madeira, Portugal

sector

Transportes Cidadãos e Empresas

características da autoridade local

-

número de habitantes

260,000 aprox.

investimento

(€)

Financiado pelo Fundo Ambiental

percentagem de habitantes
positivamente afetados pela ação

breve
descrição

inovação
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Cidadãos e empresas beneficiam direta e indiretamente (por
exemplo, benefícios ambientais nos centros das cidades).

Dois esquemas de incentivos foram criados e implementados pelo Governo
Regional. O primeiro, na Ilha do Porto Santo, foi criado para apoiar a aquisição
de veículos elétricos (VE) por cidadãos e empresas. Para o efeito foi publicada a
Portaria n.º 434/2019, de 7 de agosto, que regulamenta o incentivo à Mobilidade
Elétrica na Ilha do Porto Santo, denominado “PRIME-RAM”, com um orçamento
de 400.000 euros previsto no Orçamento da Região para 2019. A iniciativa está
alinhada com o Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável da Região
Autónoma da Madeira (RAM) e com o projeto “Porto Santo Sustentável”. No total,
42 veículos elétricos foram cofinanciados pelo Governo Regional.
O segundo incentivo, na Região da Madeira, financiou a aquisição de VEs por
cidadãos e empresas. Para o efeito, foi publicada a Portaria n.º 110/202, de 1 de
abril, que regulamenta o incentivo à Mobilidade Elétrica na Região da Madeira,
denominado “PRIME-RAM” com um orçamento de 1 milhão de euros previsto no
Orçamento da Região para 2020. Entre abril e outubro de 2020, foram cofinanciados pelo Governo Regional 174 veículos elétricos (114 em uso privado e 60 em
empresas) e 16 bicicletas elétricas.
A utilização de uma tecnologia mais eficiente, bem como a utilização de um vetor
energético diferente do utilizado nos veículos convencionais, permite reduzir a
dependência externa do petróleo, um fator importante no contexto da segurança
energética.
Os veículos elétricos também permitem uma maior penetração de energias renováveis e a consequente redução da utilização de combustíveis fósseis para a
produção de eletricidade.
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principais
parâmetros
de sucesso

A nível político, a visão da sustentabilidade para os próximos anos aparece na agenda política. O quadro jurídico nacional pode proporcionar
vários benefícios financeiros aos cidadãos que pretendem adquirir um VE
a um preço mais atrativo. Paralelamente, as campanhas de sensibilização
em curso para promover o uso da bicicleta e a introdução de esquemas
de partilha de bicicletas levarão a uma diminuição da dependência do automóvel. Além disso, o número crescente de VEs reflete que os cidadãos
e as empresas estão gradualmente a aceitar a mobilidade elétrica.

governação

Pessoal dos quadros administrativos.

futuros
parâmetros

Novos instrumentos de financiamento

POUPANÇA DE ENERGIA
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1,832 MWh/ano

REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE CO₂-eq
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420 t/ano

Infraestrutura Contratação pública de inovação - transformação extensiva de um prédio pré-fabricado de jardim de infância na
cidade de Koprivnica

principais
parâmetros
de sucesso

•
•
•

•

•
autoridade pública

City of Koprivnica, Croatia

sector

Construction Building, Energy Efficiency

características da autoridade local

Urban
30,854

número de habitantes
investimento

(€)

desafios

•
•

370,000 €
10 %

percentagem de habitantes

•

positivamente afetados pela ação

•

breve
descrição

inovação

O projeto-piloto apresentou uma solução inovadora e replicável para a renovação
profunda de um jardim de infância pré-fabricado de madeira com cerca de 35
anos. Como o edifício estava próximo do fim de sua vida útil, a Contratação Pública de Inovação foi escolhida com o objetivo de encontrar uma solução inovadora para valorizar e melhorar o edifício e prolongar a sua vida útil, que pode ser
facilmente replicada em casos semelhantes.

•
•

Combinação de materiais existentes e técnicas básicas não disponíveis ou
utilizadas anteriormente no mercado.
Os contratos públicos de inovação (PPI) foram implementados pela primeira
vez na Croácia. Mais especificamente, o procedimento concorrencial com a
negociação foi selecionado como o procedimento de aquisição mais adequado para finalizar o processo PPI (e procedimento de aquisição). Assim, a administração pública definiu os requisitos e os critérios de adjudicação.
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Processo de envolvimento e consulta do mercado. Este procedimento foi
pioneiro na Croácia, por isso foi uma operação desconhecida e arriscada.
Construção das ferramentas utilizadas para a consulta de mercado aberto.
As ferramentas incluíram o Aviso de Informação Prévia, o Prospeto de Sondagem de Mercado e uma página web com todas as informações relevantes sobre a participação e informação.
Realização de workshop de consulta ao mercado para a definição final dos
requisitos de aquisição através da contratação pública.
Um pequeno e inexperiente departamento que trata da aquisição de bens
através da contratação pública. Assim, foi necessário o apoio de consultores técnicos e jurídicos externos.

governação

Discussão exaustiva com utilizadores finais a nível local e todas as partes interessadas envolvidas para identificar e analisar as necessidades do projeto. Foi
realizado um processo de consulta de mercado aberto (prospeto de sondagem de mercado, e-mails para 15.000 endereços, pesquisas por telefone para
estabelecer a dimensão do mercado e chamadas para mais de 120 municípios,
organização de um workshop, etc.).

futuros
parâmetros

•
•
•
•

POUPANÇA DE ENERGIA
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A identificação das necessidades foi a parte mais crítica do projeto e está
na base dos requisitos e características das soluções incluídas no concurso.
Discussão intensiva com os utilizadores finais a nível local e todas as partes interessadas envolvidas.
Os requisitos foram definidos sem prescrever qualquer solução específica
(por exemplo, "maximizar a eficiência energética de forma rentável", "propor soluções escaláveis e
 replicáveis para

atrair o interesse nacional") para
permitir que os licitadores sejam inovadores nas suas propostas.
Foi realizada uma extensa pesquisa de mercado para identificar a possível
dimensão do mercado à escala nacional e determinar as oportunidades
de capitalização para a futura solução desenvolvida. Isto gerou manifestações de interesse de 60 administrações públicas, entidades empresariais e
universidades para o processo de envolvimento do mercado.
Ao utilizar uma abordagem de contratação pública de inovação e Design&Build, os licitadores foram incentivados a competir com soluções eficazes, duradouras e inovadoras. Os critérios de atribuição incluíam a qualidade e inovação da proposta (50% da pontuação do prémio) e o preço (os
outros 50%).
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Amadurecimento do mercado. As autoridades públicas da Croácia têm de
investir mais esforços para facilitar o mercado com requisitos de contratação pública.
Os fornecedores devem estar mais abertos a fornecer detalhes sobre as
soluções propostas durante a fase de consulta de mercado.
A contratação pública de inovação é uma abordagem de aquisição baseada no desempenho e requer uma mudança cultural de todas as partes
interessadas que estão mais familiarizadas com os concursos prescritivos.
As autoridades precisam de propor contratos e projetos replicáveis em
 vez
de revolucionários, pois aumenta a possibilidade de atrair o interesse do
mercado.

1,832 MWh/ano

REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE CO₂-eq
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420 t/ano

Ordenamento do
Território
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Ordenamento Planeamento integrado e
do Território participação pública para o
desenvolvimento sustentável
do distrito urbano em Freiburg
autoridade pública

Cidade de Freiburg, Alemanha

sector

Planeamento urbano e edifícios

características da autoridade local

Urbano

número de habitantes

227,090 (2019)

investimento

(€)

Preparação do terreno, infraestrutura e edifícios públicos financiados através da venda de terrenos e de fundos regionais

inovação

•
•

•

principais
parâmetros
de sucesso

•

desafios

•

4.4%

percentagem de habitantes

•

positivamente afetados pela ação

breve
descrição

inovação

A cidade de Freiburg, a fim de lidar com a premente escassez de habitação a
nível local, desenvolveu o plano sustentável do distrito de Rieselfield. O conceito
de multiusos para os 70 hectares de Reiselfeld está agora totalmente desenvolvido e implementado, incluindo edifícios energeticamente eficientes de alta
densidade, boa conectividade dos transportes públicos, bem como uma composição demográfica socialmente mista e inclusiva. O conceito foi desenvolvido numa
abordagem por fases levando em consideração as ideias e necessidades dos
decisores do governo local, dos cidadãos e das partes interessadas, sob o prisma
da sustentabilidade ambiental e social. O distrito de “Rieselfeld” mostra como as
políticas verdes podem ser operacionalizadas com eficácia a nível local.
•

•

•

86

•

A participação pública sustentou a conceção, o planeamento e a implementação do empreendimento Rieselfeld. A participação era dinâmica e baseada
nas necessidades, para assegurar que o distrito fosse inclusivo (especialmente
para as famílias e os idosos). Foi criada uma associação para a organização de
eventos socioculturais, bem como para funcionar como plataforma para a mobilização dos cidadãos.
A diversidade arquitetónica e social foi promovida limitando a dimensão dos
terrenos para construção e sua venda para promotores individuais, com um
limite estabelecido em 500 unidades de apartamentos, e misturando habitação
social financiada através de financiamento privado e subsidiado.
Os compradores dos terrenos eram obrigados contratualmente a cumprir os
padrões de construção de baixo consumo energético, com um consumo máximo
de 65 kWh/m².a de energia (o que era muito ambicioso na altura). Isto também
exigiu que os edifícios fossem ligados à rede de aquecimento urbano.
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governação

•

•

futuros
parâmetros

•

•
•
•
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A abordagem do planeamento integrado de espaços verdes foi utilizada para garantir que os residentes possam dispor de suficientes
áreas de lazer, espaços abertos, bem como ciclovias.
Os transportes de baixo carbono foram priorizados ligando o local à
rede de elétricos da cidade, implementando medidas de acalmia do
tráfego e desencorajando a propriedade do transporte motorizado
individual.
Foi desenvolvido um conceito de infiltração de águas pluviais para
reduzir os volumes de água descarregados no sistema de canais.
Liderança política e alto nível de conscientização pública em relação
à sustentabilidade ambiental. A visão do urbanismo sustentável garantiu que os impactes ecológicos e sociais fossem cuidadosamente
considerados desde o início. A participação do público em todas as
fases garantiu que o novo distrito fosse inclusivo e que pudesse ser
desenvolvido um sentido de comunidade.
Propriedade pública do processo. O governo local investiu tempo
e recursos consideráveis para formular e aperfeiçoar conceitos em
todas as fases de desenvolvimento. Além disso, a cidade poderia
vincular os promotores a metas de sustentabilidade mais ambiciosas
do que as exigidas por lei, através da elaboração de contratos que
deveriam ser firmados na compra dos terrenos.
Uso anterior. Como o local tinha sido utilizado como estação de tratamento de esgotos por mais de cem anos, foram realizados extensivos levantamentos de solos e a remoção e reabilitação de solos.
Oposição pública. O desenvolvimento de projetos greenfield é
encarado com considerável oposição em Freiburg. Foi realizada
uma extensa consulta pública para criar confiança sobre o projeto,
enquanto as limitações de desenvolvimento urbano foram definidas
para os hectares não construídos até agora (designados como zonas
de proteção especial da NATURA 2000).
O governo local tem experiência substancial na criação de novos
distritos na cidade, com projetos anteriores de planeamento e desenvolvimento urbano sustentável, como o distrito de Vauban. Como
resultado, o governo local dispões de capacidades técnicas sólidas e
disposições institucionais para projetos tão complexos.
As partes interessadas envolvidas no planeamento e implementação
de projetos, como Rieselfeld, incluem uma variedade de departamentos do governo local, arquitetos, consultores, empresários, promotores
e cidadãos (que estão envolvidos em atividades frequentes de participação pública).
É necessário mais envolvimento público para ultrapassar a oposição pública. Devem ser feitos esforços para equilibrar os desafios de tais projetos,
com vista à descarbonização da cidade e ao mesmo tempo sendo socialmente inclusivos e prósperos.
A resolução de desafios legais precisa de ser mais célere.
Regulamentos a nível regional e nacional (ou seja, normas, metas, financiamento) permitirão o desenvolvimento de projetos sustentáveis a nível local.
Os fundos e as ferramentas de financiamento a nível europeu, nacional e
regional são parâmetros essenciais para a conceção e implementação de
projetos verdes.
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Ordenamento A comunidade rural e ecolódo Território gica de Megalos
Evidrios Farsalon, como
projeto exemplar
autoridade pública

Município de Farsala, Grécia

sector

Público

características da autoridade local

Autoridade rural

número de habitantes

18,545

investimento

(€)

inovação

O projeto é muito inovador uma vez que visa diferentes setores, e visa implementar uma vasta e versátil gama de soluções para ilustrar um modelo
de comunidade sustentável bem-sucedido que respeita o meio ambiente, os
cidadãos e as gerações futuras. Demonstra, também, soluções inovadoras e
promove a inclusão social e económica. Como resultado, o projeto irá:
• Conceber e implementar um novo modelo de desenvolvimento sustentável
e inovador.
• Atingir um balanço energético nulo dentro da comunidade, com a ajuda de
investidores privados para a instalação do maior parque solar fotovoltaico
da Grécia e dos Balcãs, com uma capacidade total de 9,99 MW.
• Proteger o ambiente natural.
• Contribuir para combater as alterações climáticas e alcançar os objetivos
ambientais nacionais e europeus.
• Criar novos empregos e consequentemente melhorar a vida dos habitantes
e potenciar o desenvolvimento da região.
• Aumentar as oportunidades de emprego técnico a nível local, especialmente para jovens cientistas e técnicos.
• Capacitar a população dentro da comunidade.
• Melhorar as atividades e serviços turísticos.
• Proteger os grupos vulneráveis durante eventos extremos (como resultado
da melhoria da eficiência energética das casas).
Este modelo de comunidade sustentável e, em particular as diferentes ações
planeadas, pode ser replicado por diferentes autoridades locais e regionais em
toda a Europa, independentemente das diferenças geográficas e climáticas.

principais
parâmetros
de sucesso

Foi crucial ter a experiência técnica necessária e os recursos suficientes
para a conceção do projeto e a preparação de todos os estudos essenciais (como da viabilidade e estudos técnicos), bem como para o trabalho
preparatório (por exemplo, o envolvimento das partes interessadas e a
preparação dos documentos para o concurso público).

desafios

Para atingir os objetivos locais e implementar a comunidade verde como projeto de demonstração na Grécia, é necessário financiamento direto da região
da Thessaly ou do governo central. Garantir este financiamento provou ser um
desafio significativo.

governação

A proposta do projeto foi desenvolvida inteiramente pelo departamento
técnico do município. Como tal, um esforço considerável foi dedicado ao
desenvolvimento da ideia do projeto, à preparação de estudos técnicos e
ao envolvimento das principais partes interessadas, bem como à mobilização e coordenação de recursos e conhecimentos especializados.

futuros
parâmetros

Para facilitar a conceção e implementação de projetos locais inovadores, como a comunidade rural verde de Megalos Evidrios, são importantes os seguintes parâmetros:
• Fundos nacionais ou regionais disponíveis (ou mesmo fundos europeus).
• Uma visão clara a longo prazo (do município ou autoridade pública).
• As partes interessadas e os cidadãos confiarem nas ações do governo (local) que visam poupar energia e proteger o ambiente.

4,000,000 €

percentagem de habitantes

5%

positivamente afetados pela ação

breve
descrição
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O projeto exemplar da comunidade rural verde inclui a conceção e a implementação de intervenções que apoiam o "Desenvolvimento Verde", levando a um consumo de energia líquido nulo na aldeia de Megalos Evidrios.
As intervenções planeadas dizem respeito à eficiência energética, fontes de energia renováveis, transporte sustentável, gestão de resíduos, gestão de recursos
hídricos e espaços urbanos bioclimáticos. Ações específicas incluem:
• Reabilitação da envolvente de 175 habitações e de 3 edifícios municipais (nomeadamente isolamento térmico e substituição de janelas).
• Instalação de coletores solares térmicos para águas quentes, com três fontes
de aquecimento, em habitações particulares.
• Instalação de luminárias autónomas na iluminação pública.
• Desenvolvimento da infraestrutura para bicicletas elétricas e substituição dos
veículos da frota municipal por veículos elétricos.
• Reabilitação das bombas de água municipais com dispositivos Inverter.
• Instalação de sistemas fotovoltaicos em edifícios (edifícios residenciais e municipais).
• Fornecimento de compostores domésticos.
Além disso, será construída uma central para a produção de energia elétrica a
partir de biogás e biomassa através do programa JESSICA.
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Ordenamento Criação de uma região modo Território delo de clima e energia no
distrito de Murtal

autoridade pública

Distrito de Murtal, Áustria

sector

Planeamento energético a nível regional

características da autoridade local

O distrito de Murtal é composto por 20 municípios, principalmente municípios rurais

número de habitantes

72,000

investimento

(€)

-

percentagem de habitantes

inovação

A inovação reside num amplo processo de participação, envolvendo várias
partes interessadas dos vários setores. Após uma análise da situação
atual e do potencial disponível para as energias renováveis e para o aumento da eficiência energética, foi desenvolvido um modelo de proteção
energética e climática (missão), e posteriormente, serão definidas as prioridades temáticas para implementação e definidas as medidas concretas.

principais
parâmetros
de sucesso

•

desafios

Um desafio importante foi aumentar a conscientização em comunidades
individuais, algumas das quais temendo que seriam impostas a muito
trabalho ou custos adicionais. Em alguns casos, foi necessário muito
diálogo para convencê-las.

governação

O envolvimento de partes interessadas numa base ampla: administração
pública, políticos, economistas, fornecedores de energia, agricultores,
silvicultores e empresas privadas.

futuros
parâmetros

Informação e sensibilização sobre os pontos temáticos de implementação.

100 %

positivamente afetados pela ação

breve
descrição
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Objetivo: Com a Região Modelo de Clima e Energia (KEM), o distrito de Murtal propõe-se a tornar uma região neutra em termos de clima a médio prazo. A
região, com sua indústria, outrora clássica e pesada, criou a mudança estrutural
necessária para se transformar numa região com muitas empresas inovadoras de
alta tecnologia e um amplo portfólio de materiais.
Pontos-chave: O objetivo é alcançar a neutralidade climática, aumentando a eficiência energética dos edifícios e processos, bem como da mobilidade, e aproveitando o potencial abundante e ainda inexplorado das energias renováveis, como
a biomassa, energia solar, eólica e hidroelétrica, e calor residual da indústria. A
substituição de combustíveis fósseis por fontes renováveis tem como objetivo estimular e fortalecer a indústria de energia. A saída do poder de compra das fontes fósseis de energia deve ser redirecionada e investida em projetos regionais,
garantindo e gerando empregos e rendimentos numa região rural caracterizada
pela emigração. Com a reviravolta da energia e da mobilidade, a economia regional será impulsionada, a proteção ativa do clima será prosseguida e serão criadas
oportunidades para que a geração mais jovem permaneça ou regresse à região.
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•

O envolvimento de partes interessadas numa base ampla: administração pública, políticos, economistas, fornecedores de energia, agricultores, silvicultores e empresas privadas.
Uma análise do status quo, com os pontos fortes e fracos da região,
e também o potencial disponível. Só assim é possível chegar a um
consenso alargado para uma estratégia comum e pacotes de medidas para implementação. Somente quando as pessoas sentirem que
as suas necessidades estão refletidas numa estratégia regional, elas
apoiarão ativamente a implementação e sairão beneficiadas.
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Ordenamento O projeto singular
do Território “0 emissões” no parque
natural do município de
Caso
autoridade pública

Município de Caso, Espanha

sector

Público

características da autoridade local

Autoridade local

número de habitantes

1,574

investimento

principais
parâmetros
de sucesso

•
•
•
•

(€)

700,000 €
100%

percentagem de habitantes
positivamente afetados pela ação

desafios

•

•

breve
descrição

No Parque Natural de Redes (Astúrias, Espanha) várias instalações públicas (uma
piscina, um hotel, um centro de interpretação, habitações públicas da administração regional) serão modernizadas para se tornarem autossuficientes em energia.
As ações propostas incorporam fontes de energia renováveis para a produção de
energia térmica e elétrica e a introdução da mobilidade elétrica. Para isso, serão
utilizados recursos locais e o modelo das empresas de serviços energéticos.

inovação

•
•
•

Administrativo: Novos procedimentos de contratação pública, uma vez que
estão envolvidas administrações diferentes no desenvolvimento do projeto e
na gestão das instalações.
Tecnológico: são utilizadas novas tecnologias, como cogeração com biomassa
florestal e hibridização com energia fotovoltaica. Isto implica o desenvolvimento de sistemas adequados de gestão de energia.
Gestão: o modelo das empresas de serviços energéticos é utilizado para
ações com foco em fontes de energia renováveis e aquecimento urbano. Este
modelo ainda tem uma implementação muito reduzida em Espanha.

Colaboração público-privada para a definição inicial do projeto através da participação da agência regional de energia e das empresas
especializadas.
Compromisso político na proposta de um projeto numa área de especial interesse.
Chegar a acordo sobre as ações das diferentes administrações envolvidas.
Dispor de linhas de financiamento adequadas para sua implementação.
Os desafios tecnológicos fundamentais passam por alcançar a autossuficiência energética a partir dos recursos locais. A solução foi o
incentivo para a criação de uma parceria público-privada, para obter
a melhor solução técnica.
Colaboração entre as diferentes administrações para a gestão do
projeto. A solução passou por reuniões conduzidas pela administração regional, que contaram com a presença de todas as partes
envolvidas, para discutir problemas e soluções.

governação

A partir da ideia do projeto, o ministério regional responsável pelos assuntos de energia assumiu a liderança. Foi criado um grupo de trabalho, com
diferentes departamentos da administração regional envolvidos, a câmara municipal e o seu presidente, e com a Agência Regional de Energia
(FAEN) que era responsável pelas tarefas técnicas e administrativas (ou
seja, preparação dos documentos de trabalho para as reuniões e esclarecimentos sobre as possíveis soluções técnicas e administrativas para a
implementação do projeto).

futuros
parâmetros

•

POUPANÇA DE ENERGIA/

•

Subvenções nacionais ou regionais para o desenvolvimento destes
projetos.
Compromisso dos participantes no conceito do desenvolvimento de
soluções sustentáveis, independentemente das dificuldades enfrentadas.

340 MWh/ano

REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE CO₂-eq

POUPANÇA DE ENERGIA
ELÉTRICA A PARTIR DE
FONTES RENOVÁVEIS

92

Guia para alcançar a Neutralidade Carbónica até 2050

93

Guia para alcançar a Neutralidade Carbónica até 2050

67 t/ano

Eficiência Energética
nos Edifícios
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Eficiência\
Energética
nos Edifícios

Sistema de informação
para a gestão de energia na
Croácia

autoridade pública

Autoridades locais e regionais na Croácia

sector

Gestão de energia

características da autoridade local

Rural, urbano e insular

número de habitantes

-

investimento

(€)

4,500,000 €

percentagem de habitantes

principais
parâmetros
de sucesso

Prontidão da tecnologia: O principal parâmetro de sucesso é a monitorização precisa dos consumos de energia e água, o que resultou na
redução dos consumos ao longo dos anos. Através do SIGE foram identificados os edifícios com maior consumo de energia e, consequentemente,
priorizados para a melhoria da sua eficiência energética.

desafios

•

governação

O objetivo do projeto “Incentivar a eficiência energética na Croácia” era lançar
as bases para uma gestão sistemática e eficiente em energia no setor público,
mas também educar e informar os cidadãos sobre a eficiência energética e
produtos e sistemas eficientes em energia que podem reduzir o consumo de
energia e as emissões de CO2.
Todos os ministérios e alguns órgãos da administração estadual estiveram
ativamente envolvidos no projeto, através das equipas de gestão de energia
(EGE) estabelecidas. As EGE eram compostas por funcionários, que receberam
formação, e que monitorizavam e geriam os consumos de energia, mas também
realizavam outras atividades, como o desenvolvimento de projetos de eficiência
energética e assessoria ao cidadão. Através de diversos cursos, workshops e
palestras no âmbito do projeto, foram formados mais de 29.000 funcionários
da função pública, ao mesmo tempo que se desenvolveram inúmeras brochuras, manuais, publicações e conteúdos multimédia, desempenhando um papel
fundamental na divulgação de informações. Além disso, 128 pontos de informação de gestão de energia foram estabelecidos em 52 cidades e 12 condados
para informar os cidadãos sobre a eficiência energética, gratuitamente.
Até agora, os funcionários da REAN monitorizam os consumos de energia e
água das suas cidades fundadoras e elaboram relatórios relativos ao consumo
total de energia.

futuros
parâmetros

Continuação do desenvolvimento do sistema SIGE através de novas
atualizações relacionadas com UI/UX, funcionalidades e processamento
de dados. Seria ideal se o sistema pudesse ser utilizado para monitorizar todo o parque de edifícios (privados, comerciais e públicos), o que
facilitaria o processo de desenvolvimento de planos energéticos nacionais, regionais e locais (como PAES/PAESC).

O maior desafio foi incentivar os funcionários públicos a inserir os
dados das faturas de forma correta e regular.
• Um número significativo de dados foi inserido incorretamente e,
portanto, foi necessário monitorizar e corrigir constantemente, o que
tornou o processo muito moroso.
• Demora muito tempo para os fornecedores inserirem os dados de
cada fatura manualmente.
Estes desafios foram ultrapassados automatizando o processo (automação de entrada de dados), cabendo às autoridades locais monitorizar os
consumos e implementar as ações corretivas.

-

positivamente afetados pela ação

breve
descrição

Foram instalados sistemas de informação para a gestão de energia (SIGE) para
monitorizar os consumos de energia elétrica e água dos edifícios na Croácia. Os
dados das faturas de energia e água dos edifícios do setor público são inseridos
mensalmente no sistema, para obter um ponto de situação atual dos consumos
de energia e água de cada edifício público e lidar com funções críticas ou eventos de emergência (por exemplo, a rotura de canos).

inovação

A falta de uma monitorização eficaz dos consumos de energia e água dos edifícios públicos é ultrapassada pela colaboração dos fornecedores e distribuidores
de energia e água com a equipa técnica das autoridades locais. Os fornecedores
enviam automaticamente as faturas para o sistema SIGE, o SIGE analisa os consumos, as autoridades locais recebem os relatórios relevantes do sistema SIGE e
os técnicos ou especialistas da autoridade identificam e implementam as medidas necessárias para aumentar a eficiência energética e a poupança de custos.

POUPANÇA DE ENERGIA
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1-2% de poupança de

REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE CO₂-eq

Depende da

energia do consumo

poupança

da monitorização

de energia
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Eficiência\
Energética
nos Edifícios

Eficiência energética e a melhoria de conforto nos principais edifícios públicos em
Tarnaveni

autoridade pública

Município de Tarnaveni, Roménia

sector

Eficiência energética

características da autoridade local

Autoridade Urbana Local
22,075 (Censos de 2011)

número de habitantes
investimento

(€)

principais
parâmetros
de sucesso

•
•

Equipa interna com competências técnicas.
Os membros da equipa do projeto têm experiência em projetos semelhantes.

desafios

•

Os decisores políticos locais e regionais têm poucos conhecimentos
sobre a eficiência energética e ainda não se adaptaram aos requisitos dos edifícios com desempenho energético quase nulo (nZEB).
Dificuldade em aceder a dados de energia consistentes e fiáveis,
especialmente dos retalhistas.
Insuficiência de recursos para financiamento de projetos de Eficiência Energética.
Dificuldade em aceder a fundos privados.
Pouca oferta de tecnologias inovadoras e comprovadas de eficiência
energética no mercado romeno.
A lacuna entre o nível local e regional e o nível nacional em termos
de identificação de prioridades energéticas e a alocação de recursos necessários para as intervenções.

•

€ 1,166,747 (subvenção de € 991,735)

•

Mais de 25%

percentagem de habitantes
positivamente afetados pela ação

•
•
•

breve
descrição

inovação

Reabilitação profunda de dois edifícios importantes em Tarnaveni: Escola Secundária Teórica “Andrei Barseanu” e Casa da Cultura “Mihai Eminescu”.
Os dois principais edifícios públicos em Tarnaveni são ineficientes em termos energéticos, com elevados custos de energia e baixo conforto térmico. Não dispõe de
ar condicionado durante as estações quentes, nenhuma ventilação mecânica para
o ar interior, e os sistemas de iluminação interior estão abaixo dos padrões. São
propostas intervenções na envolvente do edifício, no sistema de aquecimento, ventilação, ar condicionado, iluminações e coletores solares térmicos.
•
•
•
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Aumentar o conforto interior e atingir o desempenho energético de um edifício de energia zero.
Tecnologia LED utilizada para a iluminação (flexível para atender às diferentes necessidades de iluminação de uma escola e deve acentuar o quadro).
Sinergias de ferramentas e serviços para Edifícios Inteligentes (Sistema de
Certificação Energética dos Edifícios (SCE), controlo reforçado de aquecimento, ventilação e ar condicionado - HVAC e iluminação, combinação e
utilização sequencial de sistemas de energias renováveis, futuras tecnologias
de armazenamento de energia para a mobilidade elétrica e maior capacidade
de resposta à procura).
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governação

O Município de Tarnaveni assegurará a gestão do projeto, gestão técnica,
medição e verificação dos resultados do projeto, envolvendo uma equipa
interna com competências técnicas de acordo com as funções especificadas. Os membros da equipa do projeto já estiveram envolvidos noutros
projetos, concluídos ou em curso, de infraestruturas da EU.

futuros
parâmetros

•

POUPANÇA DE ENERGIA

99

•

Mais oportunidades de financiamento permitiriam melhores resultados.
Formações específicas para os funcionários e utilizadores finais podem otimizar os resultados do projeto a longo prazo.

906.72 MWh/ano

REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE CO₂-eq
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206 t/ano

Eficiência\
Energética
nos Edifícios

Sistema de aquecimento do
Hospital Municipal do município de Sighetu Marmatiei

autoridade pública

Município de Sighetu Marmatiei, Roménia

sector

Eficiência energética

características da autoridade local

Autoridade urbana local

número de habitantes

37,640 (2011)

investimento

(€)

€ 804,674 (subvenção no valor de € 683,973)

percentagem de habitantes

principais
parâmetros
de sucesso

Criação de visão: O objetivo a longo prazo do município de Sighetu Marmatiei é de:
• Sensibilizar os municípios do país a fim de garantirem condições térmicas adequadas em hospitais e em edifícios públicos.
• Reduzir a pegada de carbono dos edifícios, como ação local de contribuição para
os esforços nacionais e internacionais no âmbito da redução do consumo de energia e das emissões de gases com efeito de estufa.
Preparação técnica: Após uma rigorosa auditoria energética, foram identificados os
principais problemas e recomendada a implementação de um conjunto de medidas
de eficiência energética para melhorar o conforto térmico dos edifícios, reduzir as
emissões de CO2, aumentar a utilização eficiente de energia e reduzir os custos de
energia e de manutenção.
Financiamento: Alocação dos recursos financeiros necessários do orçamento local.
Serão feitos esforços para garantir que a implementação, operação e manutenção
sejam realizadas de acordo com as prioridades de financiamento.
Governação: A experiência municipal anterior na gestão de ações de reabilitação
profunda, tanto para edifícios públicos como para edifícios de habitação, ajudou na
elaboração de um cronograma realista, na previsão da duração típica do processo
de contratação pública e no desenvolvimento de estudos técnicos, documentos de
requisitos técnicos, trabalhos preparatórios e na verificação de engenharia durante a
o período temporal.
Prontidão de tecnologia: Foram selecionadas soluções prontas do mercado, de vários
fornecedores.

desafios

Os principais desafios que o município de Sighetu Marmatiei teve de ultrapassar para
atingir os objetivos do projeto foram:
• Os decisores locais e regionais têm poucos conhecimentos sobre a eficiência
energética.
• Dificuldades em aceder a dados de energia consistentes e fiáveis, especialmente
da parte dos intermediários.
• Insuficiência de recursos para o financiamento de intervenções de eficiência
energética.
• Pouca oferta de tecnologias inovadoras e comprovadas de eficiência energética
no mercado romeno.
• Falta de técnicos especializados locais para a manutenção de qualidade.

governação

•

100 %

positivamente afetados pela ação

breve
descrição

Reabilitação do Hospital Municipal de Sighetu Marmatiei para garantir menores
custos com a energia, maior eficiência energética e maior conforto térmico. O
estado atual do hospital é caracterizado pelo mau isolamento térmico, sistema
hidráulico em mau funcionamento, caldeiras e bombas envelhecidas, sistema de
tubagem com altas perdas térmicas e distribuição desigual de calor dentro dos
edifícios. Estas questões serão abordadas através da substituição e calibração
dos equipamentos na sala das caldeiras e na rede de aquecimento, instalando
permutadores de calor para a água doméstica e uma unidade de cogeração energeticamente eficiente.

inovação

Instalação de cogeração de elevada eficiência – esta solução consiste numa turbina a gás com um permutador de calor integrado que produzirá águas quentes e
eletricidade para autoconsumo do hospital. Esta solução também reduz a carga
das caldeiras existentes, e durante o período de verão garante uma carga mínima
necessária para a produção de águas quentes sanitárias.

•
•

futuros
parâmetros
POUPANÇA DE ENERGIA

100

605 MWh/ano

REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE CO₂-eq
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318 t/ano (2022)
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Foi desenvolvido um Plano de Melhoria da Eficiência Energética claro e ambicioso com a ajuda do projeto C-Track 50. Durante o desenvolvimento do plano, houve a participação ativa referente à identificação das necessidades do município,
à priorização das ações e medidas identificadas com base nos seus impactes no
consumo de energia e os benefícios para a população, à proposição de cenários
técnicos e económicos alternativos para as ações mais importantes, à identificação de fontes de financiamento e à prestação de apoio durante a preparação da
candidatura do projeto.
Foram garantidos o financiamento para a auditoria energética e o cofinanciamento do projeto, bem como o compromisso de implementar e monitorizar o projeto
ao mais alto nível.
Foi garantido a gestão eficiente do projeto, a gestão técnica, a medição e verificação dos resultados do projeto, envolvendo uma equipa interna com competências técnicas, de acordo com as suas funções específicas. Os membros da equipa
do projeto já estiveram envolvidos em outros projetos de infraestruturas da EU,
concluídos ou em curso.

Novos programas de financiamento com mais orçamento, combinado com avançado
conhecimento técnico das autoridades locais, permitem melhores resultados no futuro. Ao mesmo tempo, o apoio político tem um papel importante. O poder de “dar o
exemplo” pode ser benéfico para motivar outras autoridades locais a se interessarem
na poupança de energia.

Guia para alcançar a Neutralidade Carbónica até 2050

Eficiência\
Energética
nos Edifícios

Reabilitação energética de
uma escola primária em Püspökladány e a instalação de
uma bomba de calor

autoridade pública

Município de Püspökladány, Hungria

sector

Energias renováveis, bomba de calor

características da autoridade local

Autoridade urbana

número de habitantes

14,154

investimento

(€)

425,500 €

percentagem de habitantes

principais
parâmetros
de sucesso

Um parâmetro de sucesso fundamental foi o apoio financeiro total concedido para o investimento que de outra forma, o município não teria capacidade de instalar um sistema de bomba de calor. Outro fator de sucesso
foi o apoio técnico prestado pela LENERG no planeamento e gestão,
bem como na preparação do projeto.

desafios

Durante a fase de implementação do projeto, o município pretendia substituir
alguns dos furos, mas não pretendia realizar atividades de perfuração num pequeno campo de futebol de barro, pelo que os engenheiros tiveram de redesenhar o local original dos furos. Esta tarefa foi realizada e o sistema funciona
bem.

governação

Foi necessária uma boa governação para implementar um projeto bem-sucedido, pois a cooperação entre a empresa de gestão, o município, os
engenheiros e as autoridades de controlo foi crucial.

futuros
parâmetros

Seria benéfico no futuro, se os municípios tivessem mais conhecimentos técnicos sobre o assunto, para que possam participar na fase de planeamento do
projeto, por exemplo, um especialista em energia em todos os municípios.

9%

positivamente afetados pela ação

breve
descrição

inovação

102

Uma escola primária local de três andares foi reabilitada em 2019. A escola foi
construída em 1975e por isso, o desempenho energético do edifício correspondeu a
uma eficiência baixa. As janelas de madeira não eram eficientes do ponto de vista
energético, e não havia isolamento térmico no edifício. Durante o projeto, o qual
foi financiado na íntegra pelo Territorial and Settlement Development Operational
Programme, foi instalado um sistema fotovoltaico de 40 kW no telhado do edifício,
11 portas e 107 janelas foram substituídas por outras modernas e eficientes, e a fachada e o telhado da escola foram isolados. O edifício possuía caldeira a gás para
aquecimento, que foi substituída por um sistema de bomba de calor (base água-água). Como resultado do investimento, o edifício passou a categoria “BB” para um
edifício com emissões quase nulas. Após a conclusão do projeto, verificou-se uma
poupança de energia de mais de 80%.
Na Hungria, mesmo com os apoios do estado e da UE, as instalações de bombas de calor são raras, embora as condições geotérmicas sejam realmente boas na Grande Planície
Norte; normalmente a água termal é utilizada em SPA (turísticas e terapêuticas). Em Püspökladány, a instalação de um sistema de bomba de calor água-água para substituir o
antigo sistema de aquecimento foi única em termos de investimentos municipais. Durante
o projeto, foram perfurados 33 furos com uma profundidade de 100 m cada.
Com o objetivo de sensibilizar os utilizadores do edifício, foi realizada uma formação
sobre o investimento e os temas de energia e clima.
Este projeto pode ser considerado único devido à instalação do sistema de bomba de
calor; as condições geotérmicas da área são boas e, mesmo com uma profundidade
relativamente rasa a água encontra-se a uma temperatura de 40-60 °C, com um forte
contributo para o aquecimento dos edifícios.
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PRODUÇÃO DE ENERGIA

420 MWh/ano

REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE CO₂-eq

ELÉTRICA A PARTIR DE
FONTES RENOVÁVEIS:
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85.37 t/ano

Eficiência\
Energética
nos Edifícios

Intervenções de reabilitação
em 2 edifícios antigos, no
âmbito da eficiência energética, em Nagyhegyes

autoridade pública

Município de Nagyhegyes, Hungria

sector

Setor da construção, energias renováveis

características da autoridade local

Autoridade urbana

número de habitantes

2,714

investimento

(€)

144,000 €

percentagem de habitantes

Um parâmetro de sucesso fundamental foi o apoio financeiro total concedido para o investimento, caso contrário o município não teria capacidade
de instalar um sistema de bomba de calor. Outro fator de sucesso foi o
apoio técnico prestado pela LENERG no planeamento e gestão, bem
como na preparação do projeto.

desafios

Durante as intervenções de reabilitação, foi necessário garantir que as
fachadas de ambos os edifícios permanecessem iguais, para que a estética dos edifícios fosse salvaguardada.

governação

Foi necessária uma boa governação para implementar um projeto bem-sucedido, pois a cooperação entre a empresa de gestão, o município, os
engenheiros e as autoridades de controlo foi crucial.

futuros
parâmetros

Seria benéfico no futuro, se os municípios tivessem mais conhecimentos técnicos sobre o assunto, para que possam participar na fase de
planeamento do projeto, por exemplo, um especialista em energia em
todos os municípios.

10%

positivamente afetados pela ação

breve
descrição

Dois edifícios com 56 anos foram reabilitados para melhorar o seu desempenho
energético em 2018: o ginásio da escola primária e o Gabinete do Presidente da
Câmara. No ginásio, as portas e janelas antigas foram substituídas por outras
modernas e eficientes, o edifício foi isolado termicamente (fachada, telhado) e o
antigo sistema de aquecimento foi substituído por uma caldeira de condensação
a gás, e foi instalado um sistema fotovoltaico de 33 kW no telhado. A classificação do desempenho energético original era de “HH” e após o investimento subiu
para a classificação de “CC”. A poupança de energia foi de 58,54 MWh/ano, e a
redução das emissões de CO2 foi de 11,3 t/ano. Foi instalado um sistema fotovoltaico de 15 kW no telhado do gabinete do Presidente da Câmara. O prédio foi
reabilitado há alguns anos e a classificação do desempenho energético do edifício era de “DD” e como resultado do investimento, melhorou para a classificação
de “CC”. Após o investimento, 38,5 MWh de energia elétrica foram produzidos a
cada ano, com uma poupança de 5,62 t/ano em termos de emissões de CO2.

inovação

O Governo facilita a transição para uma economia de baixo carbono, com foco na
eficiência energética e lança avisos de abertura de concursos para os municípios,
tendo em consideração as condições locais de cada município. Os avisos permitem que os municípios invistam em sistemas de energias renováveis em edifícios
públicos e aumentem a eficiência energética destes edifícios. 178 milhões de
euros foram alocados no âmbito do Territorial and Settlement Development Operational Programme para apoio aos municípios em investimentos nas áreas das
energias renováveis e da eficiência energética. A taxa de apoio foi de 100% para
todos os projetos.

104

principais
parâmetros
de sucesso
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97.04 MWh/ano

REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE CO₂-eq
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16.92 t/ano

Eficiência\
Energética
nos Edifícios

Reabilitação de um jardim
de infância e instalação de
uma bomba de calor em Sáránd

autoridade pública

Município de Sáránd, Hungria

sector

Energias renováveis, bomba de calor

características da autoridade local

Autoridade urbana

número de habitantes

2,225

investimento

(€)

169,200 €

percentagem de habitantes

Um parâmetro de sucesso fundamental foi o apoio financeiro total concedido para o investimento, caso contrário o município não teria capacidade
de instalar um sistema de bomba de calor. Outro fator de sucesso foi o
apoio técnico prestado pela LENERG no planeamento e gestão, bem
como na preparação do projeto.

desafios

Devido às condições locais, durante a implementação, a bomba de calor
de 40 kW prevista teve de ser substituída por 2 bombas de calor de 20
kW, sendo necessário redesenhar o sistema.

governação

Foi necessária uma boa governação para implementar um projeto bem-sucedido, pois a cooperação entre a empresa de gestão, o município, os
engenheiros e as autoridades de controlo foi crucial.

futuros
parâmetros

Seria benéfico no futuro se os municípios tivessem mais conhecimentos técnicos sobre o assunto, para que possam participar na fase de
planeamento do projeto, por exemplo, um especialista em energia em
todos os municípios.

7%

positivamente afetados pela ação

breve
descrição

O jardim de infância local é composto por dois edifícios separados, um pequeno
edifício e uma cozinha. Cada edifício tem um andar e o clássico “telhado de duas
águas” e um sistema de aquecimento urbano/distrital alimentado a gás natural.
O sistema antigo não levava em consideração as condições climáticas. As portas
e as janelas já haviam sido parcialmente substituídas e o pequeno edifício tinha
uma camada de isolamento térmico de 5 cm. Os edifícios foram construídos há
mais de 50 anos e eram bastante ineficientes em termos energéticos. No projeto, foi instalado um sistema fotovoltaico de 17 kW, as portas e as janelas foram
substituídas por outras modernas e eficientes e o antigo sistema de aquecimento
foi substituído por um sistema de bomba de calor de 2 x 20 kW. Fez-se também o
isolamento térmico da fachada, do telhado e rodapé. Como resultado, o desempenho energético do edifício atingiu a classificação de A++.

inovação

Na Hungria, mesmo com os apoios do estado e da UE, as instalações de bombas de
calor são raras, embora as condições geotérmicas sejam realmente boas na Grande Planície Norte; a água termal é utilizada em SPA (turísticos e terapêuticos). Em
Sáránd, a instalação de um sistema de bomba de calor água-água em substituição
do antigo sistema de aquecimento foi única em termos de investimentos municipais.
Durante o projeto, foram perfurados 7 furos com uma profundidade de 100 m cada.
Com o objetivo de sensibilizar os utilizadores do edifício, foi realizada uma formação
sobre o investimento e os temas de energia e clima.
Este projeto pode ser considerado único devido à instalação do sistema de bomba
de calor; as condições geotérmicas da área são boas e, mesmo com uma profundidade relativamente rasa a água é aquecida a 40-60 °C, sendo um forte contributo para
o aquecimento dos edifícios.
O projeto foi financiado pelo Territorial and Settlement Development Operational
Programme.
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principais
parâmetros
de sucesso

Guia para alcançar a Neutralidade Carbónica até 2050

POUPANÇA DE ENERGIA

107

1,057 MWh/ano

REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE CO₂-eq
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20.68 t/ano

Eficiência\
Energética
nos Edifícios

Substituição do sistema
de aquecimento da escola
primária Judenburg-Stadt
(PPP-Model)

autoridade pública

Judenburg, Aústria

sector

Edifícios públicos

características da autoridade local

Município

número de habitantes

10,000

investimento

(€)

principais
parâmetros
de sucesso

A decisão de investir na substituição do sistema de aquecimento foi
adiada por muito tempo, pois não havia orçamento disponível. Através de
realização de ações de sensibilização e de formação adequada aos funcionários municipais relevantes e às partes interessadas, foi direcionado
o processo de planeamento para um modelo de contratação (PPP). Isto
significa que além de promover soluções técnicas, era necessário que os
decisores tenham o know-how relevante ou envolvam consultores experientes.

desafios

O maior desafio foi convencer os decisores locais da utilidade e rentabilidade da solução. Para o efeito, foram efetuados cálculos comparativos,
por exemplo, sobre os custos dos próximos anos utilizando diferentes
sistemas, e foram comparadas as possíveis variantes de investimento. O
modelo de PPP surgiu como a solução mais sensata do ponto de vista
económico e também a mais sustentável.

governação

Os membros da equipa da administração e os decisores políticos foram
envolvidos no processo da tomada de decisão. O processo de coordenação foi complexo e exigiu inúmeros debates sobre os objetivos e as
questões que surgiram para chegar a um consenso.

futuros
parâmetros

As partes interessadas com formação e experientes devem estar envolvidas no processo de tomada de decisão, ou pelo menos saber onde
podem obter apoio técnico adequado para impulsionar os projetos e
maximizar o sucesso.

-

percentagem de habitantes

100 %

positivamente afetados pela ação

breve
descrição

inovação
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A Volksschule Stadt é um edifício escolar antigo que, na década de 1980, foi ampliado com um salão para ginástica, que serviu também como sala de reuniões. O
edifício da escola era aquecido através de um sistema de aquecimento de armazenamento noturno nas últimas décadas. O sistema não era perfeitamente controlável
em termos de conforto, resultando em diferentes temperaturas nas salas.
Em 2019, a Stadtwerke Judenburg AG – uma subsidiária a 100% do município de
Judenburg – instalou um novo sistema de aquecimento com radiadores e ligou o
edifício escolar ao sistema de aquecimento urbano da cidade que aproveita o calor
residual (neutro em CO2) proveniente da fábrica de pasta de papel em Pöls. Este é
um modelo inovador de parceria público-privada (PPP) entre a cidade e a Empresa
de Serviços Energéticos (ESE), sem elevados custos de investimento inicial para a
cidade.
A principal inovação é o modelo de negócios adotado.
A substituição dos sistemas de aquecimento por outras tecnologias pode ser
considerada uma prática normal. No entanto, estes projetos muitas vezes não são
implementados por insuficiência de fundos ou falta de conhecimentos técnicos.
Neste caso, não havia orçamento disponível para o investimento. Em cooperação
com a Stadtwerke Judenburg (ESE), foi desenvolvido um modelo de contratação
onde os serviços públicos municipais assumem os custos do investimento do
projeto e, subsequentemente, também o fornecimento de energia do aquecimento urbano neutro em CO2. O investimento é recuperado através das receitas
geradas pela poupança com os custos de energia. Apenas este modelo inovador
tornou possível o financiamento e a implementação em primeiro lugar.
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378 MWh/ano de

REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE CO₂-eq

eletricidade
substituída por calor
neutro em CO2
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97.5 t/ano

Produção de Energia
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Produção
de Energia

Rede de aquecimento urbano do calor residual da fábrica de papel e celulose Zellstoff Pöls AG, na região de
Aichfeld

autoridade pública

Região de Aichfeld, parte de Murtal, Aústria

sector

Setor de aquecimento

características da autoridade local

Pöls, Fohnsdorf, Judenburg, Zeltweg, Spielberg, Knittelfeld

número de habitantes

55,000

investimento

(€)

inovação

O aquecimento urbano ou distrital a biomassa existe na região há cerca
de 30 anos. Por um lado, concorre com a fábrica de papel no setor de
matérias-primas, enquanto por outro lado, a fábrica de papel tem um alto
potencial de calor residual aproveitável, que é libertado para o ambiente
na forma de vapor, sendo um desperdiço de energia.
A inovação assenta no facto do potencial de calor residual da empresa
ter sido recuperado e aproveitado e, ao mesmo tempo, ter sido construída
uma infraestrutura de tubagens de calor que liga as redes de distribuição
à fábrica. Isto tornou possível transportar o calor resultante da atividade
da fábrica diretamente para as residências e empresas, resultando numa
poupança da energia primária em grande escala.

principais
parâmetros
de sucesso

Inicialmente, foi necessário reunir as empresas envolvidas, a fábrica de
papel e os operadores das restantes redes de aquecimento e desenvolver
um modelo de negócios aceite por todos. Também foi necessário formar
um consórcio para o elevado investimento e criar esquemas de apoio ao
investimento, pelo facto do projeto ser de grandes dimensões e os esquemas de apoio existentes não possuírem as verbas necessárias. Foi importante envolver a administração pública e os políticos numa fase inicial do
projeto.

desafios

•

€ 30 milhões

percentagem de habitantes

30 %

positivamente afetados pela ação

breve
descrição
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A Zellstoff Pöls AG processa anualmente cerca de 2 milhões de metros cúbicos
de madeira de desbaste e madeira serrada em pasta e papel. Juntamente com o
parceiro "Bioenergie Wärmeservice Gmbh" de Köflach, uma empresa especializada em sistemas de aquecimento urbano e distrital e recuperação de calor residual, foi formada uma joint venture que deu azo à empresa "Biowärme Aichfeld
Gmbh". O objetivo será utilizar o calor residual de forma sensata, em combinação
com uma central de aquecimento a biomassa existente e uma boa solução de
armazenamento de calor para suavizar os picos de procura. O resultado permitiu
um fornecimento de calor sustentável, ecológico e regional para mais de 18.000
famílias na área metropolitana de Aichfeld. Para o efeito, os parceiros da joint
venture investiram 18 milhões de euros e colocaram mais de 18 km de tubagens
para o projeto de aquecimento urbano. Este é um projeto de infraestrutura de
rede de calor, que liga as cidades e os parques empresariais e industriais da região. As cidades, os parques empresariais e industriais são servidos por Empresas
de Serviço Energético, que assumem o calor da infraestrutura de rede de calor e
distribuem-no aos clientes. Foram realizados investimentos adicionais na rede de
distribuição de calor para os clientes finais.
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•
•

A definição dos preços do calor da fábrica e para a entrega aos
operadores de aquecimento para distribuição. A razão principal para
isso é que cada parceiro tem os seus próprios critérios de referência
e metas em linha com os seus modelos de negócios, e cada parte
deve ser rentável caso o investimento seja realizado.
A aplicação de subsídios; o projeto era muito grande para os esquemas de financiamento disponíveis.
Acordos com os proprietários dos terrenos para autorizar o enterro
dos tubos de calor nos seus terrenos.

governação

Envolvimento das partes interessadas: administração pública, políticos,
operadores de aquecimento urbano, grandes empresas como clientes de
aquecimento, proprietários de bens imóveis, agências de financiamento.

futuros
parâmetros

Informação e sensibilização sobre a importância do aquecimento urbano
e distrital e as vantagens da utilização do calor residual.
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Produção
de Energia

Comunidades de energia:
como as aldeias de parques
fotovoltaicos mudaram em
escala em França

autoridade pública

Início do projeto: 5 parques naturais regionais. Atualmente:
28 territórios na França

sector

Produção fotovoltaica através de investimentos públicos e
privados

características da autoridade local

Autoridade rural

número de habitantes

3,900

investimento

(€)

€ 7 milhões

principais
parâmetros
de sucesso

•
•

desafios

A principal dificuldade foi elaborar este modelo e torná-lo é reproduzível. As
primeiras instalações demoraram muito tempo a ser concluídas, mas rapidamente se espalharam assim que se provou que eram bem-sucedidas.

governação

O projeto foi elaborado com o apoio dos parques regionais e testado por
alguns municípios. A iniciativa pode vir de um município ou de uma região.
Também pode vir de um grupo de cidadãos ou de uma associação local.
Em todo o caso, deve ser apoiado por representantes eleitos para ser
bem-sucedido.

futuros
parâmetros

Recursos humanos para gerir os projetos e apoiar seu surgimento e a
partilha de boas práticas.

-

percentagem de habitantes

•

Um modelo facilmente reproduzível.
Forte apoio da região de Auvergne-Rhône-Alpes na fase de arranque
do projeto.
Ferramentas e serviços disponíveis para todas as comunidades de
energia: por exemplo um guia para auxiliar as reuniões públicas, a
análise jurídica sobre os estatutos das empresas, as ferramentas técnicas como critérios de seleção de PVs a colocar nos telhados, etc.

positivamente afetados pela ação

breve
descrição

Em 2013, um novo modelo de produção de energia renovável (PVs) foi desenvolvido pela AURA-EE e pelos parques regionais, com base:
• no envolvimento próximo das autoridades públicas locais e das populações,
• na produção de benefícios a nível económico para o território,
• no respeito pelo património arquitetónico e paisagístico.
O modelo é facilmente reproduzível para a produção de parques fotovoltaicos, no
que diz respeito aos aspetos técnicos, financeiros e jurídicos. Em 2014, foi inaugurada a 1ª aldeia de parques fotovoltaicos. Em 2018, foi criada a rede nacional de
aldeias de parques fotovoltaicos. Atualmente, constam 52 territórios envolvidos,
26 comunidades produtoras de energia e 320 instalações fotovoltaicas.

inovação

•
•

•
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A criação de um modelo facilmente reproduzível permitiu o desenvolvimento
de comunidades de energia em toda a França. Este modelo pode ser adaptado a qualquer região da Europa.
Viabilidade económica moderada, mas sustentável. Um morador tem a oportunidade de investir em energias renováveis, mas dentro do seu orçamento,
através das comunidades de energia. Os impactes económicos locais também
beneficiam as empresas instaladoras locais. Portanto, o novo modelo ajuda o
desenvolvimento local e as partes interessadas.
As aldeias fotovoltaicas reúnem um grande número de acionistas (na sua
maioria cidadãos), e conta com o apoio da autarquia loca que pode ou não
ser acionista.
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4,600 MWh/ano (capacidade instalada de 4 MWp)
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Produção
de Energia

19 projetos “guarda-chuva”
- instalações de microprodução geridas por municípios
na região de Wielkopolska

autoridade pública

Região de Wielkopolska, Polónia

sector

Instalações de microprodução fotovoltaica, coletores solares, sistemas de micro geração

características da autoridade local

Marshal Office de Wielkopolska Region

número de habitantes

3.4 milhões

investimento

(€)

principais
parâmetros
de sucesso

Cofinanciamento dos “projetos guarda-chuva”.

desafios

•
•

€ 33.1 milhões

•

12.95%

percentagem de habitantes
positivamente afetados pela ação

breve
descrição

Sob os “projetos guarda-chuva”, muitas residências na região de Wielkopolska
serão/foram equipadas com instalações de sistemas de energia renovável (RES).
O beneficiário prepara e coordena a implementação das instalações de microprodução fotovoltaica, com a participação dos moradores da zona.
As instalações são cofinanciadas pelo projeto e entregues gratuitamente aos
destinatários finais. Após o período de reembolso do projeto, o beneficiário decide sobre novas regras para o funcionamento das instalações pelos utilizadores.

inovação

•
•
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Disponibilidade e limite de fundos.
Todas as comunidades foram obrigadas a recolher a autorização dos destinatários finais do “projeto guarda-chuva” para realizar uma visita de monitorização/inspeção in situ do projeto e verificar os documentos do projeto.
O beneficiário tem de selecionar os destinatários finais do apoio através
de um procedimento aberto, transparente e não discriminatório. Portanto,
foi necessário desenvolver e tornar público as regras para a aceitação de
candidaturas dos destinatários finais.

governação

A autoridade de gestão do WRPO 2014+ é o Gabinete do Marechal da
região de Wielkopolska com os seus pontos de informação.

futuros
parâmetros

•
•

Mais dinheiro destinado às comunidades.
Flexibilidade da regulamentação na agregação de investimentos para
projetos de energias renováveis em instalações públicas e privados.

Os beneficiários são unidades do governo local e principalmente os habitantes da comunidade. As instalações solares são realizadas tanto em instalações públicas como em residências privadas dos habitantes.
Apenas instalações de microprodução fotovoltaica com um desenho técnico
amadurecido podem ser instaladas sob o “projeto guarda-chuva”.
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Produção
de Energia

Estabelecer o Mercado
de Energia em Ostrów
Wielkopolski

autoridade pública

Cidade e Comunidade de Ostrów Wielkopolski, Polónia

sector

Energia

características da autoridade local

Autoridade urbana e rural

número de habitantes

72,050

investimento

(€)

principais
parâmetros
de sucesso

•

desafios

•

-

•

30%

percentagem de habitantes

•

•

positivamente afetados pela ação

•

breve
descrição

inovação

Este projeto inovador criará um sistema energético municipal em Ostrów Wielkopolski, através da construção de um grupo de energia, como centro de coordenação de todas as atividades de desenvolvimento do Mercado de Energia
em Ostrów. Os objetivos incluem: tornar as instituições municipais prosumidores,
garantir o acesso à energia elétrica local mais económica para os residentes da
cidade e do município e atingir um volume de comercialização de eletricidade
de 200 GWh até 2024. A decisão estratégica da cidade em 2014 era adquirir
autocarros elétricos. Até agora, estão envolvidos 54 membros do cluster, como a
comunidade de Ostrów Wielkopolski e as suas unidades municipais, empresários
(produtores e prosumidores de energia) e empresas de TI.
Todo o projeto abrangerá, entre outros, a construção de um sistema inteligente
de gestão de energia e o desenvolvimento da eletrificação do setor dos transportes. Os empresários locais e residentes de Ostrów Wielkopolski terão benefícios
significativos, como a redução das tarifas de eletricidade, transportes públicos
mais económicos, novos empregos e melhoria da qualidade do ar.
•
•
•

118

Construção de infraestruturas de energia locais e independência do Sistema Nacional de Energia e das suas ameaças.
Integrar e estimular a comunidade local, incentivando a sua participação a nível
económico no grupo e do seu desenvolvimento.
Apoiar os residentes e os empresários locais na construção das suas próprias instalações e na instalação sucessiva de sistemas fotovoltaicos em instituições governamentais locais.
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governação

•
•

futuros
parâmetros

REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE CO₂-eq
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•
•
•
•
•
•

Cooperação multissetorial: governo local, setor municipal, empresários, residentes.
Desenvolvimento da primeira rede municipal de energia ecológica na
Polónia (iniciado em 2019).
O desequilíbrio entre a oferta e a procura de energia é um desafio
fundamental no mercado de energia – a tarefa do coordenador é
minimizar o desequilíbrio.
O desenvolvimento de uma rede elétrica local para se tornar independente da rede nacional de energia.
A construção de infraestruturas de energias renováveis e
 geração de
calor.
Falta de apoio e aceitação de sistemas energéticos paralelos às
redes elétricas nacionais.
Cooperação multissetorial: governo local, setor municipal, empresários, residentes.
Empresa municipal especializada criada como coordenadora do grupo
de energia (Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA).
Mais apoio financeiro para a expansão do cluster.
Pessoal especializado.
Software de gestão comercial e técnica do cluster.
Contratos nacionais para clusters e tarifas de cluster.
Ligar os contratos públicos e a compra de energia no cluster local.
Apoio e aceitação de sistemas energéticos paralelos às redes nacionais.

Cerca de 17,500 t/ano
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Produção
de Energia

Unidade de produção de pellets a partir de biomassa no
município de Karditsa

autoridade pública

Município de Karditsa, Grécia

sector

Energias renováveis

características da autoridade local

Rural

número de habitantes

56,800

investimento

(€)

-

positivamente afetados pela ação

POUPANÇA DE ENERGIA
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inovação

A inovação é composta por dois componentes. O primeiro é o ambiente colaborativo através do qual o investimento foi realizado, sob a liderança de fortes
atores locais da comunidade de energia. A segunda refere-se aos esforços
contínuos da comunidade de energia para estabelecer a cadeia de abastecimento, antes de ocorrer o aumento de investimento, e o teste-piloto de
recursos alternativos de biomassa para a produção de pellets, a fim de evitar
problemas operacionais.

principais
parâmetros
de sucesso

O principal parâmetro de sucesso da ação é o ecossistema colaborativo,
através do qual a ideia foi concebida e desenvolvida. A economia social
é simultaneamente uma tradição e uma vantagem comparativa para o
município de Karditsa. Nos últimos anos, na sequência dos esforços coordenados dos atores locais, foi criado um "Ecossistema Colaborativo", que
se articula em torno dos membros mais experientes, e visa organizar e desenvolver serviços comuns críticos, como a documentação, formação e o
apoio técnico facultados a todos os membros, com o objetivo de aumentar e manter o valor acrescentado no seio da região e, ao mesmo tempo,
divulgar as principais lições aprendidas e facilitar a troca de parceiros a
nível nacional.

desafios

Os principais desafios com que a comunidade energética se deparou,
quando iniciada a operação da unidade-piloto, foi o facto de todos os
fornecedores que oferecem soluções técnicas consideravam a cadeia de
abastecimento estabelecida. Assim, os esforços para a implementação
e desenvolvimento da cadeia de abastecimento com diferentes matérias-primas foram fundamentais para o funcionamento da unidade. Outro
desafio é a concorrência referente aos pellets de biomassa importados
que são isentos de IVA.

governação

Na governança da ação, vários atores do setor privado foram envolvidos.
As autoridades locais são parceiras da comunidade de energia, mas não
têm um papel orientador; no entanto, elas prestam o seu forte apoio político a este esforço local.

futuros
parâmetros

Mais apoio a nível nacional no que diz respeito ao quadro legislativo na
importação de pellets de biomassa, que são isentos de IVA e, portanto,
distorcem a concorrência.

700,000 €

percentagem de habitantes

breve
descrição

A unidade tem um orçamento de 500.000 €, sendo financiado a 50% pelo
programa LEADER e os restantes 50% pela comunidade de energia. O terreno onde está inserida a unidade também foi cedido pela comunidade de
energia. A unidade está em operação desde 2017, utilizando como matéria-prima os resíduos das unidades de transformação de madeira, com teor de
cinzas inferior a 0,5% (pellets de alta qualidade), e vem experimentando a
produção de pellets a partir de resíduos de ramagens e troncos de árvores.
Foram também realizadas experiências com culturas energéticas (algodão,
cynara, milho), onde a plantação de milho apresenta os resultados mais
promissores, enquanto a poda de árvores também é uma boa fonte de
biomassa.
O potencial de criação de emprego na cadeia de abastecimento, quando
estabelecida, é estimado em aproximadamente 30 pessoas.

A Agência de Desenvolvimento de Karditsa (ANKA) foi criada em 1989 e tem vindo
a trabalhar desde então na conceção de mecanismos inovadores para a satisfação
das necessidades locais. A ANKA, que atua como incubadora para todos os novos
projetos coletivos, e o Banco Cooperativo que desenvolve instrumentos de financiamento para projetos sociais inovadores, têm uma forte relação de colaboração
desde a criação do banco, uma vez que esta tinha sido facilitada através do programa de incubadoras da ANKA. Esta relação é a base sobre a qual um “Ecossistema
Colaborativo” foi criado nos últimos anos, na sequência do esforço coordenado de
vários atores locais. Este ecossistema visa acelerar o desenvolvimento da Economia
Social e reforçar o seu papel e participação em assuntos locais, no planeamento
estratégico, nas perspetivas de desenvolvimento da região e nas redes constituídas
a nível regional e nacional.
No âmbito das reuniões do ecossistema colaborativo, e no esforço de aproveitar
um dos recursos energéticos renováveis mais abundantes da região (biomassa), que
ao mesmo tempo cria significativas oportunidades de emprego, a ideia de desenvolver uma unidade de produção de pellets foi concebida pela cooperativa energética estabelecida (comunidade de energia), onde participam cidadãos, empresas
locais e autoridades locais da região. Atualmente, as quantidades anuais de biomassa disponível são sensivelmente 200 kt.
A atual central de produção de pellets de madeira foi construída como uma ação
piloto, produzindo 500kg de pellets por hora e com a possibilidade de aumentar
essa produção para 1,5t por hora, de forma a desencadear o estabelecimento da
cadeia de abastecimento de biomassa.

4,570 MWh/ano (energia equivalente a 968 t produzidas anualmente)
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Produção
de Energia

Criação de um loop/círculo local para valorização do
biogás produzido pela estação de tratamento de águas
residuais em Vienne Condrieu

autoridade pública

Aglomeração de Vienne Condrieu

sector

Economia circular

características da autoridade local

Autoridade semi-rural

número de habitantes

90,000 (30 municípios)

investimento

(€)

€ 450.000 para a construção do posto de abastecimento
de GNV a título privado e €1,35 milhões para três autocarros urbanos e dois camiões de lixo a gás natural veicular.

positivamente afetados pela ação

inovação

Foi criado um “círculo” local à volta de uma central de biogás (gerida pelo município) para permitir a utilização parcial do biometano produzido pela estação
de tratamento de águas residuais de Reventin-Vaugris. Esta central já realizava
a recuperação energética do biogás da digestão anaeróbia de lamas, através do
processo de cogeração para a produção de energia elétrica. O restante biogás
é utilizado no local para aquecimento do edifício e também é injetado na rede
de gás. O “círculo” local aproveita parte do biometano produzido, para o posto
de abastecimento de gás natural veicular (GNV), o qual é ligado à plataforma de
mobilidade de autocarros urbanos. A partir de 2020, este posto de abastecimento poderá abastecer três autocarros urbanos e dois camiões de lixo movidos a
gás, pertencentes ao município. O objetivo é que 20% do biometano produzido
seja transformado em combustível bioGNV.
•
•

•

desafios

•

•
•

•

A utilização de fundos nacionais possibilitou a renovação da ETAR e o
investimento no posto de abastecimento de GNV.
Sinergia com o projeto Greencycle da UE.
Colaboração com 30 agricultores para desenvolver a produção local
de biometano e garantir que haja uma quantidade significativa de
biogás local na rede.
Encontrar um fornecedor nacional de energia disposto a colaborar
com a autoridade local neste projeto.
Acelerar o tempo necessário para desenvolver e desenhar o projeto.

-

percentagem de habitantes

breve
descrição

principais
parâmetros
de sucesso

Abordagem da economia circular: Aproveitar os resíduos da agricultura para
a produção de energia e ligar estas iniciativas com a produção de bioNGV, a
fim de fornecer os postos de abastecimento de GNV.
Fornecimento de energia a partir do combustível local para uso local. A
autoridade local e um fornecedor nacional de energia garantem que parte
do biometano produzido será utilizado para abastecer os autocarros locais e
também as habitações que utilizem GNC.

governação

Em 2009, a Aglomeração desenvolveu um Plano de Ação para a Energia
Sustentável (PAES). Foi contratado um oficial de transição energética em
2010. A autoridade local aderiu-se aos territórios de energia positiva em
2014.

futuros
parâmetros

•

•

POUPANÇA DE ENERGIA

Desenvolvimento de um posto de abastecimento de GNV público
para profissionais do setor e sensibilização entre outros potenciais
utilizadores sobre as vantagens ecológicas dos veículos movidos a
Gás Natural Comprimido (GNC).
Visitas de estudo dirigidas às partes interessadas locais, especialmente aos agricultores, a fim de sensibilizá-los, mas também identificar futuras oportunidades de parceria. Necessário tempo para a
coordenação.

4,845 MWh/ano (produção de biometano em 2018)
400 MWh/ano (cogeração em 2030)
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Produção
de Energia

Cooperação do governo regional, das universidades e empresas para promover a inovação
tecnológica através da redução
das emissões de CO2 e CH4 na
região de Wielkopolska

autoridade pública

Região de Wielkopolska

sector

Governo regional, instituições académicas e o setor empresarial

características da autoridade local

Governo Regional

número de habitantes

3.4 milhões

investimento

(€)

3.4 milhões €/MWe

principais
parâmetros
de sucesso

•
•
•
•

Conhecimento técnico.
Governação.
Desenvolvimento de um sistema avançado de digestão anaeróbia.
Cooperação multissetorial: Fundo de Desenvolvimento da Região de
Wielkopolska, Fundo para o Desenvolvimento e Promoção de Wielkopolska, setor empresarial, instituições académicas e investidores de
outras regiões ou países.

desafios

•

Promover sistemas avançados de digestão anaeróbia através da
cooperação com a região.
Criação de novos empregos e retenção de pessoal especializado
(gestão).
A cooperação ideal da empresa com parceiros nas áreas de: design/
conceção, produção, fornecimento de equipamentos, montagem,
comissionamento, processo e monitorização de biotecnologia, bem
como com investidores e funcionários.
Falta de apoio social e conhecimento.

10 %

percentagem de habitantes

•

positivamente afetados pela ação

•

•

breve
descrição

inovação

Foi desenvolvida uma tecnologia registada para uma rápida produção e uso do
biometano. A tecnologia garante o rendimento máximo de biogás de quase todo
o material orgânico, com muitos benefícios económicos e ambientais. A tecnologia, desenvolvida sob a designação comercial Dynamic Biogas® (DB), pode ser
utilizada na produção de eletricidade e calor e/ou arrefecimento, na produção de
metano e no processo de digestão anaeróbia com a capacidade de utilizar uma
ampla gama de resíduos agrícolas e biológicos. Os benefícios do DB incluem a
ausência de resíduos finais, sem formação de espuma e de sedimentos no fundo
do tanque. A substituição do misturador não exige o esvaziamento do tanque e,
portanto, o processo de fermentação não é interrompido. Os sistemas de biogás
DB são modulares, permitindo a fácil escalabilidade e um processo de instalação
significativamente reduzido.
•
•
•
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Entrega de todos os elementos das instalações em contentores ao local das
obras (construção modular).
Cooperação do governo regional, da comunidade científica e do setor empresarial para a promoção da tecnologia a diferentes níveis (local, regional,
nacional, internacional).
Apoio aos residentes e empresários locais na construção e cofinanciamento
das suas próprias instalações e a colocação sucessiva de instalações de biogás perto de instituições académicas.
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governação

•
•

futuros
parâmetros

•

•

POUPANÇA DE ENERGIA
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A empresa Dynamic Biogas® é a promotora, proprietária e operadora
do sistema de digestão anaeróbia desenvolvido.
Cooperação do governo regional, das universidades e do setor empresarial para a promoção da tecnologia a diferentes níveis (local,
regional, nacional, internacional).
Cooperação confiável da empresa com futuros parceiros nos domínios de: design/conceção, produção, fornecimento de equipamentos,
montagem, comissionamento, processo e monitorização de biotecnologia, bem como com investidores, autoridade regional e outros
parceiros.
Pessoal especializado/peritos.

8,500 MWh/ano

REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE CO₂-eq

Cerca de 6,800 t/ano

(para cada 1 MW da

(para cada 1 MW da

capacidade instalada)

capacidade instalada)

Guia para alcançar a Neutralidade Carbónica até 2050

Produção
de Energia

Cooperativa intermunicipal
de energia no condado de
Neustadt an der Waldnaab

autoridade pública

Condado de Neustadt an der Waldnaab, Alemanha

sector

Política energética

características da autoridade local

17 municípios do mesmo condado (Kreis) integrantes de uma
cooperativa de energia

número de habitantes

>174,000

investimento

(€)

positivamente afetados pela ação

inovação

•

•

principais
parâmetros
de sucesso

•

desafios

•

•

•
•

•

Cerca de 1% (mais de 1.450 cidadãos são membros da cooperativa)

Foi criada, por 17 municípios, uma cooperativa de energia denominada “NEW-Neue Energien West eG” com o objetivo de implementar em conjunto projetos
de energia renovável com a participação dos cidadãos, de um conselho diretivo
liderado por três presidentes de câmara, outros representantes municipais num
conselho consultivo e quotas de pelo menos 5.000 euros por cada membro. Foi
constituída mais uma cooperativa spin-off, orientada para os cidadãos como
membros, com quotas mínimas de 500 euros. Este grupo de cooperativas conta
com 17 municípios e 1.450 pessoas como membros e 38.000 quotas. O volume do
investimento atinge os 56 milhões de euros em 20 instalações fotovoltaicas (PV),
um parque eólico, uma rede de postos de carregamento para veículos elétricos
e aquecimento urbano. A função da cooperativa inclui fornecimento de eletricidade, consultoria especializada em medidas de poupança de energia, compras
em grupo de pellets para aquecimento doméstico e contratação de seguros para
proprietários individuais de instalações fotovoltaicas.

•

•

€ 56 milhões (€ 20 milhões € do investimento direto dos
cidadãos)

percentagem de habitantes

breve
descrição

inovação

Forte sentido de comunidade através da participação ativa de um
governo local, que constrói a confiança do público e incentiva a participação dos cidadãos. O foco local das cooperativas expande ainda
mais o sentido de comunidade de pequena escala.
Angariar recursos para o investimento. O governo local pode facilitar
esse processo e permitir as operações da cooperativa de muitas maneiras diferentes.
Envolvimento dos municípios locais como líderes da transição energética regional.
Cooperação intermunicipal frequente.
Depende principalmente do envolvimento voluntário de membros
que nem sempre são profissionais do setor de energia e podem não
ter experiência para ultrapassar os obstáculos administrativos.
Aumentar o capital inicial pode ser um desafio se as oportunidades
e benefícios não forem devidamente comunicados aos potenciais
membros.
As cooperativas de energia podem ter dificuldades em competir
com atores estabelecidos no mercado para projetos de maior dimensão, onde os projetos de energias renováveis são comissionados
através de concursos públicos.
Comunicação dos benefícios da cooperativa de energia aos cidadãos.

governação

A natureza deste projeto enquanto cooperativa intermunicipal de energia
destaca o valor da governação eficaz ao permitir projetos energéticos
regionais e locais com a participação e aceitação dos cidadãos. A cooperação de tantos atores diferentes e a participação dos cidadãos através de assembleias gerais anuais garantem que um leque diversificado
de pontos de vista e conhecimentos (técnicos) estejam à disposição do
projeto. As cooperativas de energia são uma forma eficaz de capitalizar o
conhecimento coletivo e a dedicação, a fim de proporcionar valor concreto (financeiro e social) às comunidades locais.

futuros
parâmetros

•

•

Princípios democráticos: princípios e funcionamento acordados internacionalmente, de acordo com o princípio de "um voto por membro".
Risco financeiro individual limitado ao investimento inicial. Geralmente, as
quotas individuais podem ser compradas por um preço comparativamente
baixo. Uma cooperativa de energia é responsável apenas pelos interesses dos
seus membros e não perante terceiros.

Estabelecer um enquadramento favorável aos cidadãos, por exemplo, exceções e regras especiais para projetos energéticos de cidadãos (reais) na legislação relativa às fontes de energia renováveis, 
ajudaria as cooperativas de energia a competir com atores estabelecidos no mercado em pé de igualdade e a garantir que o valor
permaneça na comunidade.
Novos modelos de negócios a implementar e a lucrar com a produção de energia elétrica de origem renovável sem uma tarifa feed-in
também são fundamentais para o futuro. Atualmente, o potencial
do power-to-gas para a criação de sistemas integrados de energia
(armazenamento) através da utilização do hidrogénio também está a
ser explorado.

POUPANÇA DE ENERGIA

Energia fotovoltaica: >19,429 kWp

ELÉTRICA A PARTIR DE

Energia eólica: >4,800 kWp

FONTES RENOVÁVEIS
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Produção
de Energia

Parques solares térmicos de
Salaspils desenvolvidos por
uma empresa de aquecimento urbano:
“Salaspils siltums”

autoridade pública

Município de Salaspils, Letónia

sector

Energia/ Aquecimento urbano

características da autoridade local

Município rural

número de habitantes
investimento

(€)

principais
parâmetros
de sucesso

•

18,011 (Ano 2019)

desafios

Falta de conhecimentos sobre tecnologias e projetos solares.

7,259,000 €

governação

Relativamente ao desenvolvimento sustentável do sistema de aquecimento urbano, em 2011 a SIA Salaspils siltums deu início a uma extensa
modernização da produção e uma otimização de processos. Num curto espaço de tempo, graças aos apoios do Fundo de Coesão da União
Europeia e do município, bem como à gestão inteligente, a Salaspils Heat
tornou-se uma empresa de fornecimento de calor de classe mundial, oferecendo aos consumidores uma energia térmica significativamente mais
ecológica, segura, estável e económica.

futuros
parâmetros

•

•

18,011 (2019)

percentagem de habitantes
positivamente afetados pela ação

breve
descrição

O primeiro e único parque de energia solar na Letónia é composto por mais de
1.700 painéis solares térmicos (uma área ativa de 21.672 m2), onde o portador
de calor é aquecido a temperaturas até 90°C. Em dias nublados, a temperatura
pode chegar a cerca de 70°C. Este parque não é suficiente para cobrir totalmente as necessidades de aquecimento do município de Salaspils, mas pode fornecer
água quente para uso doméstico a todos os residentes da cidade.

inovação

•
•
•

•

Diversificação de combustível. A implementação do projeto solar
complementa a utilização atual das aparas de madeira e gás natural.
Substituição parcial dos equipamentos, reduzindo assim as perdas de
calor e a baixa eficiência dos sistemas de aquecimento existentes.

No futuro, estarão disponíveis painéis solares térmicos mais eficientes, mas a eficiência energética já alcançada é muito elevada.
O armazenamento de energia renovável através de um projeto de
bateria em 2020, poderá permitir uma melhor eficiência energética,
na produção de calor proveniente dos coletores solares.

A primeira empresa na Letónia a criar um sistema de aquecimento urbano
aproveitando a energia solar. Produção de 12.000 MWh de calor por ano, o
que representa 20% do total de calor transferido pela empresa.
As tarifas para os residentes da região de Salaspils diminuíram pelo menos 5%.
Aproveitamento de aparas de madeira para a produção de calor e águas
quentes. Aquando de temperaturas muito baixas, o gás natural também é utilizado como combustível adicional. O gás natural não é necessário no verão,
pois os painéis solares térmicos produzem água quente suficientes.
POUPANÇA DE ENERGIA

2.000 MWh / ano

ELÉTRICA A PARTIR DE

(correspondente a 20%

FONTES RENOVÁVEIS

da quantidade total de

REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE CO₂-eq

calor transferido pela
empresa)
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Redução de 80%
em relação a 2011

www.c-track50.eu
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