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Rumo a cidades
sustentáveis, dinâmicas
e resilientes às
alterações climáticas
•
•
•

1

Atenuar as alterações climáticas
Adaptação aos seus efeitos
inevitáveis
Proporcionar acesso a energia
segura, sustentável e de preços
acessíveis

Como signatário, compromete-se a
desenvolver um plano de ação local
e a apresentar relatórios sobre os
Compromissos
progressos no sentido de dois
ambiciosos
objetivos principais:
Uma visão
para 2030
• Reduzir as emissões de CO2 em,
comum
pelo menos, 40% até 2030
para 2050
• Reforçar a resiliência às
alterações climáticas

Obter grande visibilidade e

reconhecimento internacionais
para a ação no domínio do clima e da
energia da sua autarquia
> Obter visibilidade internacional por meio
do Pacto Global de Autarcas para o Clima e
a Energia
> Divulgar os seus compromissos relativos
ao Pacto na Zona de Intervenientes Não
Estatais para a Ação Climática (NAZCA),
uma plataforma de dados das Nações
Unidas
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Reforçar a credibilidade dos
seus compromissos

mediante o acompanhamento e a
avaliação dos progressos
> Assegurar que o plano de ação é
coerente, submetendo-o a avaliação
por terceiros (Centro Comum de
Investigação da Comissão Europeia)
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Contribuir para a definição da
política da UE em matéria de
clima e energia

> Fazer parte de uma iniciativa
pertinente para a política energética
e climática da UE (União da Energia,
Agenda Urbana da UE)
> Aproveitar a oportunidade para
informar os decisores da UE, pôr em
evidência as suas boas práticas e obter
reações sobre as suas experiências
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Garantir apoio a longo prazo para
as ações em matéria de clima e de
energia

mediante o compromisso voluntário do
município em relação ao Pacto de Autarcas e
a sua aprovação obrigatória pela Assembleia
Municipal
> Garantir que este compromisso recebe o
apoio político necessário na Assembleia
Municipal e que existe um quadro estável
para a sua execução
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Melhorar o acesso ao financiamento

para os projetos locais no domínio do clima e da
energia
> Obter acesso a instrumentos financeiros
especificamente dirigidos – ou reservados – aos
signatários do Pacto de Autarcas, tais como a
Assistência Europeia à Energia Local (ELENA) ou
o Fundo Europeu para a Eficiência Energética
(FEEE)
> Manter-se informado sobre as possibilidades de
financiamento UE em linha e a participação em
eventos específicos

eceber orientação personalizada que
7 R
conduzirá a uma ação ampla e criada em
parceria na área da energia e do clima
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eneficiar de acesso fácil a
8 B
conhecimentos especializados de
alto nível

> Intercambiar informações com os
congéneres nos fóruns de discussão do
Pacto de Autarcas
> Receber inspiração nas boas práticas e
nos estudos de casos
> Partilhar experiências com os
congéneres sobre a concretização bemsucedida dos projetos

Beneficiar de autoavaliação e avaliação
comparativa facilitadas

por meio de um modelo comum de
acompanhamento e de apresentação de
relatórios
> Utilizar o painel de avaliação do Pacto de
Autarcas e o instrumento de apoio à adaptação
urbana para avaliar a evolução dos projetos

Estudos de caso

de criar redes de conhecimento,
intercambiar experiências e
reforçar capacidades
por meio de eventos regulares,
geminações, debates e seminários em
linha
> Aderir a uma comunidade dinâmica de
mais de 7 000 autarquias
> Desenvolver uma cooperação frutuosa
com os congéneres

com o apoio de peritos, metodologias e
ferramentas
> Beneficiar de apoio passo a passo durante as
fases de avaliação, planeamento, execução e
acompanhamento
> Explorar novas vias para envolver os cidadãos e
as partes interessadas locais
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Beneficiar da oportunidade

10

Participar numa cooperação

reforçada com as autoridades
nacionais e infranacionais e delas
receber assistência adaptada às
necessidades
por meio dos apoiantes e
coordenadores do Pacto de Autarcas
> Beneficiar do apoio contínuo prestado
por regiões, províncias, ministérios
nacionais e agências de energia

https://goo.gl/HBWP66

Como aderir?
Adotar o documento de compromisso
político na Assembleia Municipal e
apresentar o formulário de adesão,
devidamente assinado, ao Gabinete do
Pacto de Autarcas.

Para mais
informações,
consultar
www.eumayors.eu

