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O projeto C-Track 50 é cofinanciado pelo
Programa Quadro de Investigação e
Inovação da UE, Horizonte 2020, e visa
mobilizar e apoiar as autoridades locais e
regionais no planeamento energético e
climático, a fim de alcançar a resiliência
climática e a neutralidade carbónica até
2050.
O projeto está implementado em 11 países
da UE, nomeadamente: Áustria, Croácia,
França, Alemanha, Grécia, Hungria, Letónia,
Polónia, Portugal, Roménia e Espanha.

O projeto C-Track 50 aborda dois desafios
principais: a falta de colaboração em vários
níveis de governação no planeamento
integrado para as políticas de energia e clima
e a experiência limitada em toda a Europa no
que se refere ao planeamento a longo prazo
a todos os níveis de governação.
Globalmente, o C-Track 50 contribuirá
consideravelmente para os objetivos
energéticos e climáticos da UE até 2030 e
2050, promovendo a governação a vários
níveis, apoiando as autoridades públicas na
definição das prioridades das políticas
energéticas a longo prazo e facilitando o
planeamento energético local e regional.

Peritos europeus e representantes nacionais reuniram-se em Atenas para mesa-redonda
do C-Track 50
Foi organizada uma mesa-redonda, com representantes de ministérios e atores chave a
nível nacional dos Estados-membros da UE, que decorreu em Atenas no dia 17 de
setembro de 2019, para proporcionar às autoridades nacionais e aos peritos dos onze
países parceiros do projeto C-Track 50 a troca de experiências de modo a promover planos
de ação bem-sucedidos. O debate incidiu sobre a política climática e energética da UE; a
monitorização e partilha de dados; os possíveis cenários de descarbonização para 2050; os
desafios para a neutralidade carbónica e o papel da governação a vários níveis. Mais
Além do mais, a 4ª reunião de projeto do C-Track 50 que se sucedeu à mesa-redonda,
ocorreu no dia 18 de setembro de 2019, visou discutir a evolução dos trabalhos dos
primeiros 18 meses do projeto, mas também, os próximos passos a serem dados. Neste
contexto, foram apresentados os resultados das mesas-redondas a nível nacional relativos
às recomendações das prioridades da política energética nacional para 2050. Mais

Webinar – Planeamento energético a longo prazo para a neutralidade carbónica em
cidades e regiões da UE

O projeto C-Track 50 realizou o seu primeiro
webinar no passado dia 18 de dezembro de
2019. Mais de 100 participantes ouviram as
apresentações e interagiram com os
oradores. O objetivo do webinar foi informar
o público da recente política global de
energia e clima e servir de inspiração, através
de projetos exemplares em energia
sustentável, descobrindo novas ferramentas
e boas práticas em planos de energia e clima,
para alcançar a neutralidade carbónica. Mais

C-Track 50 na conferência “PlanUp”
O projeto C-Track 50, representado pela Dra. Alexandra Papadopoulou, da Universidade de Atenas, participou na
conferência PlanUp, partilhando experiências sobre o planeamento de políticas a longo prazo e sublinhando o papel da uma
abordagem “de baixo para cima” para a neutralidade carbónica. A conferência tratou da evolução dos objetivos climáticos
e energéticos da União Europeia a médio e a longo prazo, ao mesmo tempo fazendo um ponto de situação da preparação
dos Planos Nacionais de Energia e Clima dos Estados-membros da UE. Também foi discutida na conferência pelos
participantes, entre eles representantes da Comissão Europeia e da Direção Geral da Energia, a capacidade da Europa se
tornar o primeiro continente neutro em termos de carbono. Mais
C-Track 50 na Semana Europeia das Regiões e Municípios promovendo o envolvimento de partes interessadas a vários
níveis para uma transição energética bem-sucedida em municípios e regiões
A European Week of Regions and Cities, um evento anual de quatro dias em Bruxelas, teve lugar nos dias 7 a 10 de outubro
de 2019 sob o lema “Regiões e Municípios: Pilares do Futuro da UE”. Ao abrigo do referido evento, o C-Track 50 co-organizou
a sessão intitulada “Implementando o Acordo de Paris: Municípios e Regiões da UE em transição energética”, que se realizou
no dia 9 de outubro de 2019.
A sessão, promovida pelo Comité Europeu das Regiões, pela Direção-Geral de Energia da Comissão Europeia e pelo ICLEI
Europe, parceiro do projeto C-Track 50, sublinhou a ambição clara de todos os representantes políticos, desde o nível local
até ao nível europeu, para que a Europa eleve a fasquia a nível internacional para alcançar a neutralidade climática até 2050.
As contribuições centraram-se em como a Europa poderá descarbonizar o abastecimento energético em e com as regiões,
cidades e cidadãos. Ao abraçar os mecanismos da governação a vários níveis da União Europeia e as diversas pré-condições,
em particular das regiões insulares e das que detêm reservas de carvão, os participantes realçaram a necessidade de uma
estratégia holística, equitativa e ambiciosa tendo em conta as perspetivas regionais e locais e colocando de lado medidas e
instrumentos concretos.Mais
C-Track 50 no COP25
ICLEI Europe, parceiro do projeto C-Track 50, co-organizou um evento paralelo na Conferência das Nações Unidas sobre as
Alterações Climáticas - COP25, em Madrid, subordinado ao tema “Transição acelerada: como os municípios e as regiões
fazem a diferença!”. Representantes de municípios e instituições discutiram a importância de uma cooperação estreita entre
todos os níveis de governação e da sociedade civil para alcançar a neutralidade carbónica e os objetivos do Acordo de Paris.
Os representantes dos municípios relataram, em primeira mão, as soluções mais eficazes e económicas implementadas para
a redução das emissões de gases com efeito de estufa a nível local, e como melhorar as soluções climáticas existentes foram
suficientes para alcançar esse objetivo. Mais
C-Track 50 definiu prioridades locais e regionais em 11 países da UE
Os parceiros do projeto C-Track 50 publicaram um relatório sobre as prioridades locais e regionais nos 11 países da UE, que
analisa o planeamento da política energética a longo prazo, baseado em reuniões presenciais e em duas mesas-redondas
com autoridades locais e regionais, realizadas a nível nacional dos 11 países parceiros. Globalmente, este relatório resume o
enquadramento regulamentar relativo ao planeamento energético a nível regional e local nos países do projeto C-Track 50,
bem como o status quo desses países. As prioridades regionais e locais para o planeamento energético estão descritas por
país, juntamente com as recomendações chave, que visam facilitar a colaboração local e regional e os esforços para o
planeamento energético. Mais
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C-Track 50 na Região Autónoma da Madeira
C-Track 50 na Ciência do Mercado 2019
A AREAM, parceiro do C-Track 50, realizou um Energy Day na semana da Ciência
e Tecnologia integrado no evento regional Ciência no Mercado no passado dia 22
de novembro. Este Energy Day, com principal foco promover o projeto C-Track
50, teve uma duração de 4h30 e contou com mais de 1500 visitantes desde
residentes, representantes de municípios e outros stakeholders, nomeadamente
o Secretário Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho.
Neste evento foram divulgadas, junto dos muitos cidadãos que visitaram o local,
as metas e objetivos do projeto C-Track 50 ao nível europeu, nacional e local.
Também acessível aos visitantes, estiveram equipamentos de monitorização de
consumo de energia, material de divulgação e informação acerca dos projetos
atuais da AREAM e as suas ligações com o C-Track 50. Mais
C-Track 50 - Conferência “Contributos individuais para a mitigação das alterações climáticas”

No passado dia 14 de janeiro, AREAM participou na conferência “Contributos
individuais para a mitigação das alterações climáticas” realizada na Escola
Secundária de Francisco Franco.
Este evento contribuiu para difundir o C-Track 50, aos presentes, realçando a
política portuguesa que tem como objetivo a neutralidade carbónica até 2050
e a importância dos cidadãos e municípios da região neste assunto. Mais

Apresentação do 3º Relatório de implementação PAES-Funchal
No âmbito do projeto C-Track 50 a AREAM, no passado dia 22 de janeiro, apresentou o 3º relatório de implementação do PAES (Plano
de Ação de Energia Sustentável) em preparação para o PAESC (Plano de Ação de Energia Sustentável e Clima) do Município do
Funchal.
Este relatório resultou da adesão do Município do Funchal ao Pacto de Autarcas em 2012 e traduz a monitorização e o
acompanhamento, até à data, das ações descritas no plano (PAES) realizado. Esta apresentação realizou-se na Câmara Municipal do
Funchal e contou com a presença de vários responsáveis e técnicos de diversos departamentos do Município do Funchal.
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C-Track 50 Bilateral Meeting
No passado dia 28 de janeiro, a AREAM realizou a primeira
bilateral meeting em São Félix, Vila Nova de Gaia. Esta reunião
ocorreu paralelamente à Assembleia Geral da RNAE – Associação
das Agências de Energia e Ambiente e juntou várias agências
parceiras de todo território nacional incluindo a AREAM,
associada da RNAE e parceira no projeto C-Track 50.
A AREAM aproveitou este encontro para apresentar o projeto CTrack 50 a todos os participantes das agências de energia e
ambiente presentes. Focou-se a apresentação nos objetivos e
metas do projeto bem como nos desafios que enfrenta. Foram
realçados os Planos de Ação de Energia Sustentável e Clima
(PAESC) para as regiões e municípios, apresentando exemplos e
assinalando o projeto apoia a elaboração destes. Mais

Reunião com o Município de São Vicente
A AREAM, no âmbito do projeto C-Track 50, participou numa reunião
na Câmara Municipal de São Vicente com principal assunto, a
preparação do relatório de monitorização do PAES. Nesta reunião, para
além da AREAM, estiveram presentes o Presidente da Câmara
Municipal de São Vicente, José António Garcês, o Vice-Presidente
Fernando Simão Góis e o principal técnico responsável pela elaboração
do PAESC (Plano de Ação de Energia Sustentável e Clima). Discutiu-se a
elaboração do relatório de monitorização do PAES (Plano de Ação de
Energia Sustentável) a realizar ainda este ano e foi abordado a
preparação do PAESC do Município de São Vicente. Mais
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